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Δεν χρειάζεται να είναι κανείς γκαλερίστας ή ειδικός για να γνωρίζει ότι οι χώροι που ζούμε και εργα-

ζόμαστε φωτίζονται και αποκτούν μία άλλη ομορφιά όταν είναι διακοσμημένοι με έργα τέχνης. Είναι

πολλοί όμως ακόμη αυτοί που δεν το τολμούν να τα αποκτήσουν είτε γιατί βρίσκουν τον κόσμο της

τέχνης κλειστό ή δυσπρόσιτο, τις δημοπρασίες δύσκολα προσβάσιμες, τα δε έργα τέχνης τόσο ακριβά

που μόνον οι ευκατάστατοι είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν. 

Όμως αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν θα έπρεπε πλέον να συμβαίνει. Ακόμη

και με ελάχιστα ευρώ στον λογαριασμό του κάποιος θα μπορούσε σχετικά απλά να αποκτήσει ένα έργο

τέχνης και, γιατί όχι, να αρχίσει το χτίσιμο μιας συλλογής για την οποία με τα χρόνια να νοιώσει περή-

φανος και να περάσει στις επόμενες γενιές.

Ας μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα μουσεία στον κόσμο δημιουργήθηκαν από πρωτοβουλίες και

συλλογές ιδιωτών πολλοί απ τους οποίους μάλιστα ήταν χαμηλών σχετικά εισοδημάτων. 

Επιπλέον η επαφή με την τέχνη καλλιεργεί τα αισθητικά και αντιληπτικά μας κριτήρια, διευρύνει

το πνεύμα και δίνει άλλη διάσταση στη σκέψη και στην ευρηματικότητα. Όσο αναζητά και μαθαίνει

κανείς την τέχνη τόσο βρίσκει τρόπους να την αποκτά.

Η πρωτοβουλία μου στην διάθεση ποιοτικών έργων τέχνης σε χαμηλές τιμές και μάλιστα μόλις

ένός ευρώ, αυτόν ακριβώς τον σκοπό έχει… να δώσει την ευκαιρία σε νέους συλλέκτες που δεν έχουν

ακόμη την δυνατότητα να επενδύσουν χιλιάδες ευρώ, να κάνουν το πρώτο βήμα, να πατήσουν στο

πρώτο σκαλί, αποκτώντας ενδιαφέροντα έργα σε πολύ προσιτές τιμές.

Οι δημοπρασίες είναι οι πιο συνηθισμένες πηγές έργων για κάθε βαλάντιο και η διαδικασία τους

είναι πολύ απλή…καμμία σχέση με τις ‘ανοίκεις’ δημοπρασίες που βλέπουμε κάποιες φορές σε ταινίες.

Στις ζωντανές δημοπρασίες υπάρχει ένας ενθουσιασμός μία έκσταση και μια μαγεία στον αέρα. 

Ο δημοπράτης κρατάει έναν ρυθμό και η ατμόσφαιρα είναι επί το πλείστον διασκεδαστική. Δεν

πρέπει να ταράσσεται ή να φοβάται κανείς την σκέψη μιας δημοπρασίας. Είναι καλό όμως να επισκέ-

πτεται την έκθεση των έργων και να κάνει από πριν την έρευνά του σχετικά με το τί ακριβώς τον εν-

διαφέρει και τι ποσόν διαθέτει. 

Έτσι η δημοπρασία γίνεται απολαυστική... αξέχαστη... και για πολλούς τρόπος ζωής.

Όταν κάποιο έργο νιώθετε ότι κλέβει τη ματιά σας, μάθετε όλα όσα μπορείτε για τον καλλιτέχνη

και το έργο του, ακόμη και αν δεν καταφέρετε να το αποκτήσετε, θα έχετε φύγει με περισσότερη γνώση

περί της τέχνης και σιγά-σιγά με καλύτερες προοπτικές για την ποιότητα της μελλοντικής συλλογή σας. 

Να αγοράσω κάτι ως επένδυση; με ρωτάνε πολλοί. Η απάντηση είναι απλή. Ακούμε το ένστικτό

μας. Και το εμπιστευόμαστε. Αγοράζουμε αυτό που μας αρέσει. Αγοράζουμε αυτό με το οποίο θέ-

λουμε να συγκατοικήσουμε... που μας ευχαριστεί. Αν οι γνώσεις μας επιτρέπουν να ταιριάξουμε το

τερπνό με το ωφέλιμο... ακόμη καλύτερα. Πετύχαμε διάνα! 

Η περίοδος που διανύουμε είναι αυτή των μεγάλων ευκαιριών σε ποιότητα έργων συνδυαστικά με

τις πολύ χαμηλές τιμές. Προσφέρεται για αγορές αριστουργημάτων σαν αυτά που κοσμούν τον κατά-

λογό μας και για μικρά κονδύλια.

Η πρόκληση μεγάλη... Τα αριστουργήματα μετρημένα.

Θάνος Ευαγγελινός

Δεκέμβριος 2016

Certified Appraiser





Επίλεκτα έργα Ελληνικής Τέχνης 19ου & 20ού αιώνα

Έναρξη 7:30 μ.μ.

Lots 1 - 77

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕ ΙΩΣΗ

Οι υποψήφιοι αγοραστές παρακαλούνται όπως διαβάσουν τους Ορους της Δη-

μοπρασίας στο πίσω μέρος του καταλόγου, η ανεπιφύλακτη αποδοχή των οποίων

αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή στη δημοπρασία. Παρακαλούνται να

δηλώσουν τα στοιχεία τους στην γραμματεία πριν την έναρξη της δημοπρασίας

και να παραλάβουν τον ειδικό αριθμό συμμετοχής.

ΟΣΟΙ ΈΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΓΡΑΠΤΈΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ Ή ΝΑ ΣΥΜΜΈΤΑ-

ΣΧΟΥΝ ΤΗΛΈΦΩΝΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΣΈΛΙΔΑ

«ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΈΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΈΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟ-

ΓΟΥ Η ΝΑ ΈΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.

FOR COMMISSION OR TELEPHONE BIDS PLEASE USE THE FORM AT THE END OF

THIS CATALOGUE OR CONTACT US.
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1. ΛΑΝΤΣΑΣ Στέφανος (1861-1933)
‘Οι Στήλες και η Ακρόπολις’ 1903

Ακουαρέλα 44×32 εκ υπγρμ. & χρνλγμ κ.α

€ 1 ΈΛΈΥΘΈΡΟ / NO RESERVE

LANZA Stefano (1861-1933) 

GREEK

’The Columns of Zeus and the Acropolis’ 1903

Signed & dated watercolour 44×32 cm

2. ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ Σοφία (1882-1965)
‘Καλάθι με φρούτα’

Λαδ/παστελ σε χαρτί 23×33 υπγρμ π.δ

€ 1 ΈΛΈΥΘΈΡΟ / NO RESERVE

LASKARIDOU Sophia

(1882-1965)

‘A basket with fruits’/

Signed oil /pastel on heavy paper 23×33 cm

3. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος
(1884-1972)
‘Αγριεμένη θάλασσα’

Λάδι σε χαρτόνι 28×50 εκ 

υπγρμ κ.δ

€ 400 - 700 

ROMANIDIS Constantinos

(1884-1972)

GREEK

‘Stormy seas’

Signed oil on board 28×50 cm
3
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4. ΒΩΚΟΣ Νικόλαος (1859-1902)
‘Νεκρή φύση με φρούτα’

Λάδι σε χαρτόνι 30×40 εκ υπγρμ π.δ

€ 500 - 800

VOKOS Nickolaοs (1859-1902) 

‘Stil life with fruits’

Signed oil on board 30×40 cm 

6. ΓΈΡΜΈΝΗΣ Βάσος (1896-1964)
‘Βάρκες στην παραλία’ 

Λάδι σε ξύλο 26×35 εκ υπγρμ κ.α

€ 1 ΈΛΈΥΘΈΡΟ / NO RESERVE

GERMENIS Vasos (1896-1964)

GREEK

‘Boats by the beach’

Signed oil on board 26×235 cm

5. ΜΠΡΑΈΣΣΑΣ Δημήτριος (1880-1964)
Το κορίτσι που πλέκει’

Λάδι σε καμβά επικλμ σε χαρτόνι

38×26 εκ υπγρμ π.δ

€ 500 - 800 

BRAESSAS Dimitrios (1880-1964)

GREEK

‘The girl knitting’

Signed oil on canvas laid on board 38×26 cm
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7. ΈΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Έυστράτιος
(1871-1946);
‘Πύλη του Αδριανού & οι Στύλοι

του Ολυμπίου Διός’ 

Λάδι σε ξύλο 38×47κ υπγρμ κ.δ

€ 1 ΈΛΈΥΘΈΡΟ / NO RESERVE

EFSTRATIADIS Efstratios 

(1871-1946)

‘Hadrian’s Gate-Athina’

Signed oil on panel 38×47 cm

*8. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φώτης 
(1895-1965)
‘Ωδείο Ηρώδου του Αττικού’ 1923

Αυγοτέμπερα σε χαρτόνι 

29×33 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€ 1.000 - 2.000

KONTOGLOU Fotis (1895-1965)

GREEK

‘Herodeon’ 1923

Signed & dated eggtempera

on board 29×33 cm
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9. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Περικλής (1849-1884) 
’Νεκρή φύση’

Λάδι σε καμβά 34×49.5 εκ υπγρμ π.δ

€ 3.000 - 5.000

PANTAZIS Pericles (1849-1884)

GREEK

‘Still life‘

Signed oil on canvas 34×49.5 cm

Ένα πολύ αξιόλογο έργο του Περικλή Πανταζή στο οποίο αντανακλώνται και συμπυκνώνονται οι καλλιτεχνικές αναζητήσεις της εποχής, του μον-

τερνισμού στο τέλος του 19ου αιώνα. Συνδυάζει πειστικά τον ρωμαλέο ρεαλισμό του Κουρμπέ, τη χρωματική τόλμη του Μανέ και την ιμπρεσιο-

νιστική ελευθερία στην απόδοση του φωτός. Με τον ποιητικό στοχασμό για την απόδοση του κόσμου και το αναγνωρίσιμο προσωπικό

μορφοπλαστικό ιδίωμά του, την ογκομετρική απόδοση του αντικειμένου με την χρήση των σκιών αλλά και απαλών τονικών διαβαθμίσεων, δια-

γράφει αχνά τους αποστρογγυλεμένους όγκους και αποτυπώνει μία ποιητική λυρική ατμόσφαιρα τονίζοντας με απλότητα την μνημειακότητα

του καθημερινού αντικειμένου.

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτική συλλογή Αθήνα / Priv.collection Athens
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10. ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ Θάλεια (1871-1960) 
‘Τοπίο στο δάσος’

Λάδι σε καμβά 50×70 εκ υπγρμ κ.α 

€ 1.500 - 2.500

FLORA-KARAVIA Thalia (1871-1960)

GREEK

‘Forest landscape’ 

Signed oil on canvas 50×70 cm 

11. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων (1906-1986)
‘Τοπίο με εκκλησία’

Λάδι σε καμβά 49×42 εκ υπγρμ κ.δ

€ 500 - 1.000

PAPANICOLAOU Spyridon (1906-1986)

GREEK

‘Landscape with church’

Signed oil on canvas 49×42 cm
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12. ΧΑΤΖΗΣ Βασίλειος (1870-1915)
‘Καράβια σε φουρτούνα’

Λάδι σε ξύλο 24×40 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.500 - 2.000

HATZIS Vassilios (1870-1915)

GREC

‘Boats on choppy waters’ 

Signed oil on wooden panel 24×40 cm

13. ΔΙΑΛΈΤΗΣ Αλέκος
(1912-1991) 
‘Ψαροκάικα στο λιμάνι’ 

Λάδι σε καμβά 70×100εκ

υπγρμ κ.α

€ 400 - 700 

DIALETIS Alecos 

(1912-1991)

GREEK

‘Fishing boats at the port’

Signed oil on canvas 

70×100 cm
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14. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Δημήτριος
(1897-1993)
‘Παραθαλάσσιο τοπίο’ 

Λάδι σε καμβά 30×45 εκ 

υπγρμ κ.δ 

€ 800 - 1.200 

GIOLDASIS Dimitris

(1897-1993)

GREEK

‘Seafront landscape’

Signed oil on canvas 30×45 cm

15. ΛΑΖΑΡΗΣ Θεόδωρος
(1882-1978) 
‘Το μεγάλο φαράγγι’ (Σέρβια);

Λάδι σε καμβά 33×42 εκ 

υπγρμ κ.δ

€ 800 - 1.200 

LAZARIS Theodoros

(1882-1978)

GREEK

‘The great gorge’ 

Signed oil on canvas 33×42 cm
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16. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892-1957)
‘Κονάκι της Μονής Σιμωνόπετρας’ 1924

Λάδι σε χαρτόνι 24×33.5 εκ υπγρμ κ.α 

€ 3.000 - 4.000

PAPALOUKAS Spyros (1892-1957)

GREEK

‘Konaki* of the Monastery of Simonopetra’ 1924

Signed oil on board 24×33.5 cm

Ελληνικό τοπίο με τα φωτεινά γνωστά χρώματα της αισιόδοξης διαυγής φόρμας του Παπαλουκά. Σύνθεση με την υπερίσχυση του γοητευτικού

αυτού κίτρινου χρώματος στην απόδοση του μεσογειακού φωτός που χρησιμοποιούν οι Έλληνες τοπιογράφοι της γενιάς του με εμμονή. Με τη

γνωστή ιδεαλιστική-ποιητική ερμηνευτική αντιμετώπιση της φύσης και με μία λυρική απόδοση του φυσικού τοπίου, μας μεταφέρει εξαιρετικά

και την ψυχογραφία της εικόνας του. Η μαλακή απόδοση των όγκων που αποδίδονται εντελώς υπαινικτικά, μεταφέρουν τον ποιητικό στοχασμό

του καλλιτέχνη για την απόδοση του κόσμου με το αναγνωρίσιμο προσωπικό εκφραστικό του ιδιόλεκτο.

*The administration building of monasteries

Πρβλ. ‘Θητεία στον Αθω’ Αγιορείτικη Πινακοθήκη 2003 παρλγς εικον.αρ. 34 & 35
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17. ΚΑΝΑΣ Αντώνης (1915-1995)
‘Ακρογιάλι στο Γαλατά Πόρου’ 1972

Λάδι σε καμβά 57× 80 εκ υπγρμ κ.δ

€ 800 - 1.300

KANAS Antonis (1915-1995)

GREEK

‘The Galata seafront in Poros island’ 1972

Signed oil on canvas 57×80 cm

18. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Γιάννης (MITA) (1898-1963)
‘Θαλασσινό τοπίο με σπίτι και βάρκα’ 

Λάδι σε καμβά 30× 50 εκ υπγρμ κ.α

€ 400 - 700 

MITARACHI Yanni (MITA) (1898-1963) 

GREC

‘Seascape with house and a boat’  

Signed oil on canvas 30×50 cm
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19. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γιώργος (1885-1959)
‘Ανδρας με παπιγιον’ Παρίσι 1931

Υδατογραφία και μολύβια σε χαρτί 33×24 εκ υπγρμ δις κ.δ

€ 2.800 - 3.500 

BOUSIANIS Georgios (1885-1959) 

‘Man with a bow tie’ Paris1931

Signed twice & dated watercolour 33×24 cm

Ποιητική και συναισθηματική αποτύπωση του πορτρέτου από τον ιδιότυπο τρυφερό κόσμο του εξπρεσιονιστή Μπουζιάνη. Με τρυφερά αδρές

πινελιές πάνω στην αποπνευματωμένη του χρωματική επιφάνεια, συνδιαλέγεται αριστοτεχνικά με τα παραμορφωμένα ίχνη και τις φόρμες των

γραμμών του. Με απλότητα, λιτότητα, ιδιοσυγκρασιακη σχεδιαστική άνεση, σημαντικές απλουστεύσεις, σκόπιμα απρόβλεπτη χειρονομία πλάθει

τους όγκους με φως και ανάλαφρο χρώμα, προσδίδοντας στο έργο μία δύναμη έκφρασης, εντύπωση του στιγμιαίου, ένταση, και ρυθμό, χωρίς

να ακυρώνει τις ιδεαλιστικές του ποιότητες και αξίες.
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20. ΔΑΡΖΈΝΤΑΣ Δημήτριος
(1915-2001)
‘Tοπίο’ 

Λάδι σε χαρτόνι 35×50 εκ 

υπγρμ κ.δ

€ 300 - 500

DARZENTAS Dimitrios

(1915 -2001)

΄Landscape’

Signed oil on board 35×50 cm

22. ΚΑΝΑΣ Αντώνης (1915-1995)
‘Νησιώτικο αρχοντικό’ 

Λάδι σε χαρντμπορντ 50×40 εκ υπγρμ κ.δ

€ 400 - 600

KANAS Antonis (1915-1995)

‘Island villa’ 

Signed oil on hardboard 50×40 cm

21. ΑΝΤΩΝΑΚΑΤΟΥ Ντιάνα (1922-2011)
‘Τοπίο στα Ιόνια’

Λάδι σε χαρτόνι 50×40 εκ υπγρμ κ.δ

€ 500 - 800

ANTONAKATOU Diana (1922-2011)  

‘Ionian landscape’

Signed oil on board 50×40 cm
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23. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1889-1977)
‘Γυμνό’ 

Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 70×50 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.000 - 2.000

GOUNAROPOULOS Georgios (GOUNARO) 

(1889-1977)

‘Nude’ 

Signed mixed media on paperboard 70×50 cm

24. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910-1989)
‘Αγγελοι με κρίνα’ 1981 

Παστελ σε καφέ χαρτόνι 40×32 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ. 

€ 600 - 900

TSAROUCHIS Yannis (1910-1989) 

‘Angels with spring flowers’ 1981

Signed & dated pastel on brown paperboard 40×32 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ.συλλ. Θεσ/νίκη / Priv.collection Thessaloniki
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25. ΙΒΑΝ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΒΙΤΣ ΑΙΒΑΖΟΦΣΚΙ (1817-1900)
Τοπίο Κριμαίας

Λάδι σε καμβά επκλμ σε νέο καμβά 20×32 εκ 

φέρει την υπογραφή στα Ρωσσικά κ.α

€ 4.000 - 7.000 

Ivan Konstantinovich AIVAZOVSKY (1817-1900)

Ива́н Константи́нович Айвазо́вский

RUSSIAN / ARMENIAN

Crimean landscape

Oil on canvas laid on new canvas bearing the signature b.l.

20×32 cm

Ένα φως σχεδόν απόκοσμο, με καθαρά συμβολική αξία, ζεστά χρώματα, μαλακά πλασίματα στους όγκους, απαλές διαβαθμίσεις, χαρακτηριστικά

του καλλιτεχνικού ιδιόλεκτου του καλλιτέχνη, μας εισάγουν στον ιδιότυπο αναγνωρίσιμο νοσταλγικό, ρομαντικό του κόσμο.

Έργο/εύρημα που αποδίδουμε στον μεγάλο Ρώσο ζωγράφο με την αχλή της αγάπης του φιλελληνισμού του. 

ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ.συλλ. Μάνη - Έχει συντηρηθεί προ πολλών ετών με καθαρισμό και υποστήριξη του παλιού σε νέο καμβά από τον γνωστό

συντηρητή ζωγράφο Μαγιάση. 

Priv. collection Mani/Peloponese Greece. The work has been cleaned and restored long ago by the renowned artist restorer Mayiassis.
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26. Georg Vinko von PESCHKE (1900-1952)
‘Σαντορίνη’ 1945

Λάδι σε καμβά 35×56 εκ υπογρμ κ.α

€ 2.500 - 3.500

Georg Vinko von PESCHKE (1900-1952)

‘Santorini’ 1945

Signed oil on canvas 35×56 cm

Ενα σπουδαίο εύρημα ιστορικής & μουσειακής σημασίας του δυσεύρετου ‘Von’ που, όπως ο άλλος Barkoff, αγάπησε και περιηγήθηκε την Ελλάδα

καθ όλη σχεδόν τη σύντομη ζωή του αποτυπώνοντας με ένα πολύ χαρακτηριστικό ιμπρεσιονιστικό ιδίωμα την ‘τότε Έλλάδα’. Τα έργα του είναι

πολύ σπάνια και βρίσκονται κυρίως σε επίλεκτες συλλογές με δύο μόλις έργα του γνωστά στο Τελλόγλειο Ιδρυμα. Η σημαντική καλλιτεχνική πα-

ρουσία και προσφορά του ζωγράφου στη χώρα μας ακόμη υπολείπεται έρευνας.

An extremely rare example of artistic and historic merit by the mysterious von Peschke who spent his mature years of his life walking and painting

the life and the light of Greece... even during the Nazi occupation. 
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27. ΜΑΛΈΑΣ Κωνσταντίνος (1879-1928)
‘Αττικό τοπίο’ π1920

Λάδι σε χαρτόνι 19.5×28 εκ υπγρμ κ.α

€ 3.000 - 4.000 

MALEAS Constantine (1879-1928)

GREEK

‘Attica seascape’ c1920s

Signed oil on board 19.5×28 cm
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28. ΠΑΡΘΈΝΗΣ Κωνσταντίνος (1878-1967)
‘Τοπίο στην Κέρκυρα’

Λάδι σε καμβά 60×50 εκ υπγρμ δυσδκρ κ.δ

€ 7.000 - 12.000

PARTHENIS Constantine (1878-1967)

GREEK

‘Landscape in Corfu’ 

Indist. signed oil on canvas 60×50 cm

Έργα του Παρθένη βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, στη Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών και σε πολλές άλλες δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον του κοινού για έργα του ζωγράφου έχει αναζωπυρωθεί και πίνακές του πωλήθηκαν
σε πολύ υψηλές τιμές σε διεθνείς δημοπρασίες.

Πρβλ. ‘Κ.Παρθένης’ Ε.Ματθιόπουλος - εκδ.Κ. ΑΔΑΜ 2008 παρλγ. σελ.209 συλλ. ΕΠΜΑΣ

Ένα γοητευτικό έργο με το αναγνωρίσιμο προσωπικό ύφος του Αλεξανδρινού ζωγράφου και ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Παρθένη που διακρίνεται
για την έμφαση στις καθαρά ζωγραφικές αξίες και στον ποιητικό χαρακτήρα του συνόλου. Μέσα σε λαμπερά γαιώδη χρώματα και εξαϋλωμένες
καμπυλόγραμμες δυναμικές φόρμες το βλέμμα μας, ταξιδεύει στο αρμονικό ιδεαλιστικό του τοπίο, ανάμεσα στα απαλλαγμένα από το βάρος της
ύλης, δέντρα του, που προσδίδουν μια ανάλαφρη αίσθηση κίνησης σαν μελωδία, πλουτίζοντας το με μουσικότητα. Διακρίνεται για την καθαρά ιδε-
αλιστική φωνή και το ποιητικό περιεχόμενο του, αποτυπώνοντας μία σχέση καθαρά ψυχική. Με την γνώριμη τάση ανύψωσης στα μαλακά καμπυ-
λόμορφα θέματα των δέντρων που οργανώνουν το χώρο, μέσα σε μία χαρακτηριστική χρυσίζουσα ατμόσφαιρα που ακτινοβολεί ζεστασιά και φως,
συνθέτει ένα καθαρά ποιητικό ιδεαλιστικό κόσμο. Με το φως να τρώει τα περιγράμματα δημιουργεί ένα σύνολο το οποίο διακρίνεται για την ισορ-
ροπία και την ποιότητα της ζωγραφικής του γλώσσας.
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29

31

29. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαος (1909-1986) 
‘Γυναικεία μορφή 2’

Τέμπερα σε χαρτόνι 47×40 εκ υπγρμ κ.δ

€ 700 - 1.200

NICOLAOU Nikolaos (1909-1986)

GREEK

‘Female form 2’

Signed tempera on paperboard 47×40 cm

30

30. ΠΈΝΤΖΙΚΗΣ Νίκος-Γαβριήλ (1908-1993)
‘Πρόσωπο κιτρινοκόκκινο’ 1987

Τέμπερα σε χαρτόνι 30×21 εκ υπγρμ κ.

€ 600 - 800

PENTZIKIS Nickolaos-Gabriel (1908-1993)

GREEK

‘Face red- yellowish‘1987

Signed & dated tempera 30×21 cm 

ΕΚΘ/EXHIB. Το έργο συμπεριελήφθη στην έκθεση 

του ΜΙΕΤ το 2013 με αρ.245 

31. ΠΑΠΑΝΑΚΟΣ Πάνος (1930-1999)
‘Υδρα’

Τέμπερα σε χαρτί 23×30 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1 ΈΛΈΥΘΈΡΟ / NO RESERVE

PAPANAKOS Panos (1930-1999)

‘Hydra’

Signed tempera 23×30 cm
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32. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Θεόφραστος (1881-1955)
‘O νυχτερινός περίπατος’ 

Λάδι σε χαρτόνι 21×28 εκ υπγρμ κ.α

€ 2.000 - 2.500

TRIANTAFYLLIDES Theofrastos (1881-1955)

GREEK

‘An evening stroll‘

Signed oil on board 21×28 cm

Με εξπρεσιονιστική αντίληψη για τη φόρμα και μετεμπρεσιονιστική αντιμετώπιση του φωτισμού, με λιτότητα και αφαιρετική διάθεση ο καλλι-

τέχνης ανατρέπει βασικές αρχές της αναπαραστατικότητας με το παραπάνω αριστουργηματικό έργο όπου μας παρουσιάζει την «στιγμή» στο

δρόμο με μία ιδιότυπη εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, στην οποία κυριαρχούν η παραμόρφωση, η επιπεδότητα και η αφαίρεση. Η αντιφυσιοκρατική

αναπαράσταση και η υποκατάσταση του μοτίβου από μια γενικευτική απόδοση των λεπτομερειών μέσω χρωματικών μορφωμάτων δημιουργεί

μια οικειότητα και αναδεικνύει τη θέρμη που εκπέμπει η ανθρώπινη παρουσία. 
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33

34

33. ΒΑΡΒΑΡΈΣΣΟΣ Αχιλλέας (1897-1971)
‘Τοπίο στη Μιτυλήνη’

Λάδι σε χαρντμπορντ 44×54 εκ υπγρμ. κ.α

€ 700 - 1.000 

VERVARESSOS Achilles (1897-1971) 

GREEK 

‘Landscape in Mytilene’

Signed oil on hardboard 44×54 cm

34. ΜΑΚΡΗΣ Κωνσταντίνος
(1917-1984)
‘Σαντορίνη’; 

Λάδι σε ξύλο 30×40 εκ υπγρμ κ.δ

€ 500 - 1.000

MAKRIS Constantine (1917-1984)

GRECQUE

‘Santorin’ (note verso)

Signed oil on chipboard 30×40 cm
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35. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μιχαήλ (1884-1933)
‘Παλιός μύλος και σπίτια κοντά στο νερό’

Λάδι σε ύφασμα 28×52 εκ υπγρμ κ.α

€ 3.500 - 5.000

ECONOMOU Michael (1884-1933)

GREC

‘Old mill and houses by the water’ 

Signed oil on cloth laid on canvas 28×52 cm

Ο Μιχάλης Οικονόμου, μια μοναδική ιδιαίτερη περίπτωση στην ιστορία της νεοελληνικής ζωγραφικής όσον αφορά τη γλώσσα και τη μορφολογία

αλλά και την εμμονή στην αναπαράσταση του τοπίου μέσα σε ένα ιδιότυπο περιβάλλον πλέον ταυτοτικό. Ποιητικές απεικονίσεις των ιδιόρρυθμων

αρχιτεκτονικών του τύπων, όπως στο εδώ χαρακτηριστικό έργο του, σε γειτνίαση με το νερό ώστε οι αντικατοπτρισμοί του να αποτελούν ανα-

πόσπαστο δομικό μέρος της εικαστικής του αναπαράστασης. Τοπία έξω από κάθε συνθήκη όγκου και βαρύτητας, προσδίδουν μια ψυχογραφική

αποτύπωση του τοπίου μέσα στη σιωπή και τη μοναξιά, την ταπείνωση και την ευθραυστότητα. Αχνά χρώματα και φωτοσκιάσεις, λιτές γραμμές,

αβαρείς όγκοι, αντικατοπτρισμοί όλα αγκαλισμένα από μία αχλή, καθόλα θελκτική, του προσδίδουν την αίσθηση του ανοίκειου, την αίσθηση

ότι ανήκει σε ένα ενδιάμεσο χώρο, σε ένα κόσμο που μετεωρίζεται ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα.

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Πειραιάς - Private collection Piraeus
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36

37

36. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Έπαμεινώνδας (1878-1974)
‘Χωρική γνέθει πλάι στο ρυάκι’

Λάδι σε καμβά 48×74 εκ υπγρμ. κ.α 

€ 2.000 - 3.000

THOMOPOULOS Epaminondas (1878-1974)

GREEK

‘Peasant spinning the wool by the stream’

Signed oil on canvas 48×74 cm

37. ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΗΣ Κων/νος (1920-2007) ;
‘Έλαιομάζεμα στο Πήλιο’ 1964 

Λάδι σε ξύλο 24×32 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 1 ΈΛΈΥΘΈΡΟ / NO RESERVE 

KALLIFATIDIS Costas (1920-2007)

GREEK 

‘Olive harvesting in Pelion’ 1964 

Signed oil on plywood 24×32 cm
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38. ΜΑΛΈΑΣ Κωνσταντίνος (1879-1928)
‘O δρόμος για τα Καλάβρυτα’ π.δ1920

Λάδι σε χαρτόνι 39×50 εκ υπγρμ κ.α

€ 4.000 - 6.000 

MALEAS Constantine (1879-1928)

GREC

‘The road to Kalavryta’ c1920s

Signed oil on board 39×50 cm

Αλληλοτεμνόμενα επίπεδα που εγκλωβίζουν το βλέμμα του θεατή, φόρμες που εσωκλείουν ανησυχία και κίνηση, υπακούουν στην επιθυμία

του να υποτάξει την φύση στην καλλιτεχνική του ανάγκη. Το φως πηγάζει μέσα από την υλικότητα του χρώματος και πλάθει εδώ με δυναμικό λε-

ξιλόγιο την συναισθηματική, ψυχογραφική υπόσταση των όγκων. Το θέμα γίνεται αφορμή για να τονιστούν τα εκφραστικά χαρακτηριστικά του

χρώματος, ώστε να αποτυπωθεί με ζεστασιά, η ψυχή του τοπίου. Με εντυπωσιακή απλότητα, αβίαστα και λιτά, με τη γνωστή του τάση για σχη-

ματοποίηση και ιδιαίτερη προτίμηση στην χρήση του χρώματος ως ουσιώδες στοιχείο τόσο ως προς την ποιότητά του, όσο και ως προς την συμ-

βολική αναγωγή του, μας δίνει μόνο άποψη της τοποθεσίας, με απαγορευτική την τοπογραφική ταύτιση. Η σχηματοποίηση των όγκων με την

αποφυγή της απόδοσης λεπτομερειών, η εσωτερικότητα των χρωμάτων, οι πλατιές ανάγλυφες πινελιές που ενέχουν χειρονομιακή ενέργεια, η

εμφαντική χρήση ενός γρήγορου φωτός, οικοδομούν το προσωπικό θελκτικό του σύμπαν που πάλλεται από ένταση και δυναμισμό.

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή* Αθήνα / Priv. collection Athens

*Το σημαντικό αυτό έργο/εύρημα φέρει πίσω τον τίτλο και ενυπόγραφη ιδιόχειρη αφιέρωση του 1951 από τον τότε ιδιοκτήτη του, μεγάλο ζω-

γράφο και καθηγητή της ΑΣΚΤ Δημήτρη Γερανιώτη

Πρβλ. «Κ. Μαλέας» Α.Κωτίδης εκδ. ΑΔΑΜ Αθήνα 2000

παρλγ. εικον. σελ.232 αρ. 176 με τον γενικό τίτλο ‘Τοπίο’
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39. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπύρος (1892-1957)
‘Κόκκινες στέγες της Αγιάσου - Μυτιλήνη’ 1925

Λάδι σε χαρτόνι 29×24 εκ υπγρμ / χρνλγμ. κ.δ - κ.α &

περγρφ. Πίσω

€ 4.000 - 6.000 

PAPALOUKAS Spyros (1892-1957) 

GREC

‘Red rooftops at Agiasos - Mytilene’ 1925

Signed twice & dated oil on board 29×24 cm

ΠΡΟΕΛ / PROV: Ιδιωτ. συλλογή Θεσσαλονίκη / Priv. collection Thessaloniki

Μία εξαίρετη αποτύπωση του δεύτερου αγαπημένου τοπίου του Παπαλουκά, της Μυτιλήνης, με χρώμα και φώς που ισχυροποιεί τη ζωντάνια
και την αλήθεια της  φύσης, μέσω μιας χρωματικής ερμηνείας του φωτός στην απόδοση του χώρου, υπογραμμίζοντας με εντυπωσιακή έμφαση
τον ποιητικό στοχασμό για την απόδοση του κόσμου. 
Με παλμική γραμμή ιδιαίτερα μελετημένη οργάνωση του ζωγραφικού χώρου και χρωματική ένταση των κόκκινων στεγών της Αγιάσου καταλήγει
σε μια στέρεη δομή σύνθεσης, μία ανεπιτήδευτη απλότητα, αθωότητα και καθαρότητα. Ενεργοποιεί τους χρωματικούς συνειρμούς εκείνους
που παραπέμπουν στην συνειδητοποίηση  ψυχοβιωμάτων και καταστάσεων, αποτελώντας παράλληλα μια φευγαλέα σκιαγράφησή τους, που
έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την πνευματικοποίηση της φόρμας.
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*40. ΒΑΣΙΛΈΙΟΥ Σπύρος (1902-1985)
‘Γαλαξείδι’ 

Ακρυλικά /μικτή τεχνική σε ξύλο 41×110 εκ

υπγρμ κ.δ

€ 4.000 - 6.000

VASSILIOU Spyros (1902-1985) 

GREEK

‘Galaxidi’

Signed acrylic/mixed media on wood 41×1.10 cm
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41. ΞΈΝΟΣ Νικόλαος (1908-1983)
‘Διαβάζοντας στο πάρκο’ 1934

Λάδι σε καμβά 60×75 εκ υπγρμ κ.δ

€ 700 - 1.300 

XENOS Nicholas (1908-1983) 

GREEK

΄ Reading n the park’ c1934

Signed oil on canvas 60×75 cm
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Ένας πολύ ενδιαφέρον πίνακας του Διαμαντόπουλου που η παρουσία της ανθρώπινης μορφής αποδίδεται πρωταγωνιστική μέσα από την έντονη χρωματική
αντίθεση φόντου-φιγούρας, εμφαντικά υπογραμμισμένη από ένα παλλόμενο κόκκινο χρώμα. Με μια ξεχωριστή ποιητικότητα και μουσικότητα, με την χαρα-
κτηριστική σχηματοποίηση και αποσπασματικοποίηση της μορφής και το συνδυασμό τύπων της παράδοσης και προσωπικών του κατακτήσεων, υποβάλλει, με
τους ιδιότυπους συνδυασμούς του, μια μορφική ισορροπία και καθαρότητα, με αμεσότητα, οικειότητα και ζωγραφικό δυναμισμό. Με την λιτότητα του μορφο-
πλαστικού λεξιλογίου, το μελετημένο πρωτογονισμό των μορφών του, την αποφυγή στην απόδοση ατομικών χαρακτηριστικών και την έμφαση στη σχηματο-
ποίηση, χαρίζει μία απλότητα στην έκφραση και στις πλαστικές αξίες, μνημειακοποιώντας την μορφή και καθιστώντας την εκπληκτικά στέρεα. Η γνησιότητα και
η πηγαιότητα της εκφραστικής του γλώσσας, οι ζωγραφικές του αξίες καταφέρνουν με μία πρωτότυπη αρμονία, τη σύζευξη του λαϊκού με το λόγιο.

42. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Διαμαντής (1914-1995)
‘Νέος μπροστά σε κόκκινη κουρτίνα’ 

Λάδι σε κόντρα πλακέ 68.5×48 εκ υπγρμ κ.α

€ 3.000 - 4.000

DIAMANTOPOULOS Diamantis (1914-1995) 

GREEK

‘Man in front of red curtain’

Signed oil on plywood 68.5×48 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Θεσ/νίκη - Priv.coll. Thessaloniki
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43

44

43. ΡΈΓΚΟΣ Πολύκλειτος (1903 -1984) 
‘Από τον πύργο της Μονής Διονυσίου’ 1967

Λάδι σε ξύλο 100×65 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α

€ 2.000 - 2.500 

RENGOS Polyklitos (1903-1984) 

GREC 

‘From the tower of the Dionysios Monastery’ 1967

Signed & dated oil on wood 100×65 cm 

Εκθεση / Exhibited: a) ‘Π.Ρέγκος’ Αναδρομική Εθν.Πινακοθήκη

1980 – Δημοσιευμένο στον κατάλογο / Illustrated in the exhib.cat-

alogue of the Nat.Gallery 1980

b) Vafopoulion Thessaloniki 1983

44. ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος (1914-1965)
‘Σύνθεση’

Λάδι σε καμβά 26×37 εκ υπγρμ κ.δ

€ 800 - 1.300 

TSINGOS Thanos (1914-1965)

GREC

‘Composition’

Signed oil on canvas 26×37 cm
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45. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Βασίλειος (1879-1977)
‘Ολυμπος’ 

Λάδι σε καμβά 74×63 εκ υπγρμ κ.δ

€ 2.000 - 3.000

ITHAKISIOS Vassilios (1879-1977)

GREEK

΄Mt. Olympus’ 

Signed oil on canvas 74×63 cm

Εντυπωσιακή τοπιογραφία του σπουδαίου ζωγράφου-ερημίτη που είκοσι δύο χρόνια ζωγράφιζε in situ, τοπία του Ολύμπου, μέχρι το 1941 που εκδιώχθηκε
από τη σπηλιά στην οποία διέμενε, από τους Γερμανούς, αφού του έκλεψαν πολύτιμούς του πίνακες, Χρωματικές αποχρώσεις από μία πλούσια χρωματικά
παλέτα συνθέτουν αριστοτεχνικά τους όγκους του βουνού, αποτυπώνοντας εξαιρετικά την ψυχή του τοπίου που τόσο αγαπούσε, αφού η απομάκρυνσή
του από τον Όλυμπο και η ματαίωση του ταξιδιού του σ αυτό υπήρξε η αιτία του θανάτου του.



36 | HELLENIC AUCTIONS

46

47

46. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλέκος (1904-1975) 
‘Ακρόπολις’ 

Λάδι/μικτή τεχν. σε χαρτόνι 63×99 εκ υπγρμ κ.δ

€ 2.500 - 3.500 

ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ.συλλ.Θεσ/νίκη - Priv.coll. Thessaloniki

47. ΚΈΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS) (1930-2005) 
‘Αφηρημένη σύνθεση’ 1974

Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 27×36 εκ υπγρμ & 

χρνλγμ κ.κ

€ 500 - 800

NIKOS (KESSANLIS) (1930-2005) GREEK

‘Abstract composition’ 1974

Signed & dated mixed media on board 27×36 cm

KONTOPOULOS Alecos (1904-1975)

GREEK

‘Acropolis’ 

Signed oil/mixed media on hardboard 63×99 cm
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48. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1889-1977)
‘Γυναίκα με κολιέ’ 

Λάδι σε χαρντμπορντ 60×50 εκ υπγρμ κ.δ

€ 2.500 - 4.000 

GOUNAROPOULOS Georgios (GOUNARO) (1889-1977)

GREEK

‘Woman with necklace’

Signed oil on hardboard 60×50 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ.συλλ.Θεσ/νίκη - Priv.coll. Thessaloniki
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50

49. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης (1912-1990)
‘Σπίτια της Υδρας’ π.δ 1950

Λάδι/μικ.τεχνική σε χαρτί 70×50 εκ υπγρμ κ.α

€ 1.800 - 2.800 

SPYROPOULOS Yannis (1912-1990) 

GREEK

‘Houses of Hydra’ c1950s

Signed oil/mix.med.on paper 70×50 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ.συλλ. Αθήνα 

Priv.coll. Athens

Πρβλ. Γ.Παπαιωάννου ‘Γ. Σπυρόπουλος’ εκδ. Ιδρ.Γ.& Ζ. Σπυ-

ροπούλου παρλγς σελ. 122-3

50. ΒΑΚΑΛΟ Γιώργος (1902-1991)
Σύνθεση

Λάδι/μικ.τεχν. σε χαρτί 26×36 εκ υπγρμ κ.α

€ 1 ΈΛΈΥΘΈΡΟ / NO RESERVE

VAKALO Georgios (1902-1991)

GREEK

Composition

Signed oil/mix.media 26×36 cm
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51. ΠΡΑΣΙΝΟΣ Μάριος (1916-1985)
‘Χωρίς τίτλο’ 1964

Λάδι σε χαρτί επικλμ σε καμβά 47×64 εκ υπγρμ & χρνλμ κ.α

€ 2.000 - 2.500

PRASSINOS Marios (1916-1985)

GREC/FRANCAIS

‘Sans title’ 1964

Signed & dated oil on paper laid on canvas 47×64 cm

Στα αφηρημένα έργα του, νοητικά τοπία, διαφαίνεται η απουσία συνόρων ανάμεσα στην ενόραση και στη γνώση, στο φανταστικό και στο ορατό.

Ο R. Queneau, επισημαίνει για τον Πράσινο οτι μας «μαθαίνει να κοιτάμε τον κόσμο μ’ ένα καινούριο μάτι». Με μια ιδιότυπη γραφή που δια-

κρίνεται από τις καθαρές ζωγραφικές του αξίες: χρωματική ένταση και χειρονομιακή πινελιά, καταργεί τον πραγματικό χώρο μέσω της εικονιστικής

γραφής στην απόδοση των όγκων, σε συνδυασμό με την απουσία της προοπτικής και με μια εξαιρετικά ελεύθερη φόρμα, με μία ασυνήθιστα

χειρονομιακή ελευθερία προσδίδει στον θεατή την αίσθηση ότι οι φόρμες του επιθυμούν να δραπετεύσουν από τη ζωγραφική επιφάνεια. 

Έργα του βρίσκονται στην ΕΠΜΑΣ, στη Συλλ. ΜΙΕΤ, στα Musee National d’Art Moderne, Παρίσι,Victoria and Albert Museum, Λονδίνο, Museun of

Modern Art, N. Υόρκη, Guggenheim Museum, Ν. Υόρκη, Cabinet des Estampes, Βρυξέλλες, κ.α. 
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52. ΓΚΙΚΑΣ – ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Νίκος (1906-1994)
‘Σύνθεση στην παραλία’ 

Ακουαρέλα σε χαρτί 34×49 εκ υπγρμ & σφργ κ.α

€ 1.500 - 2.000 

GHIKA (HATZIKYRIAKOS) Nikos (1906-1994) 

GREEK 

‘Composition by the beach’

Signed & stamped watercolour 34×49 cm

53. ΣΙΚΈΛΙΩΤΗΣ Γιώργος (1917-1984) 
‘Έρωτευμένο ζευγάρι’

Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 39×31 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1 ΈΛΈΥΘΈΡΟ / ΝΟ RESERVE

SIKELIOTIS Georgios (1917-1984) 

GREEK

‘Couple in love’

Signed mixed media on paperboard 39×31 cm
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54

55

54. ΈΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος (1910-1985)
‘Στρατιώτης’ 

Aκουαρέλα σε χαρτί 35×25 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.500 - 2.000

ENGONOPOULOS Nikos (1910-1985)

GREC

‘Soldier’ 

Signed watercolour 35×25 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή, Πειραιάς /

Priv. collection Piraeus

55. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γιάννης (1910-1989)
‘Νέος με κορδέλα’ 1974

Ακουαρέλα/μικτή τεχνική 34×25 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ 

€ 1.200 - 1.800

TSAROUCHIS Yannis (1910-1989)

GREC

‘Man with a headband’ 1974

Signed & dated watercolour/mix.media 34×25 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή, Αθήνα

Private coll. Athens
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56. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923-1984) 
‘Τρωικός πόλεμος’; 1948 

Μελάνια/μικ.τεχν. σε χαρτί επκλμ σε χαρτόνι 50×55 εκ

υπγρμ & χρνλγμ κ.α

€ 1.500 - 2.000

GAITIS Yannis (1923-1984)

GREC

‘La guerre de Troie’ 1948 (note verso)

Signed & dated inks on paper laid on paperboard 50×55 cm
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Έξοχο έργο του Νίκου Κεσσανλή που κινείται εκπληκτικά στο όριο μεταξύ εικονικότητας και αποδόμησης της εικόνας, σχοινοβατεί στα όρια και τις συνθήκες
ύπαρξης της ζωγραφικής, την εκφραστική αυταξία της χειρονομίας και τις δυνατότητες αποδόμησης της εικόνας, αναπτύσσοντας ένα συνεχή διάλογο με
τα πολιτισμικά, κοινωνικά και πολιτικά συμφραζόμενά του. Κρατώντας ένα υπόγειο εσωτερικό ιστό δημιουργεί αποτυπώματα και τελικά την οπτική διά-
σπαση του αντικειμένου με κηλίδες, σκιώδεις αποτυπώσεις, παραμορφώσεις που σε συνδυασμό με την αποσμασματικότητα του προσώπου αποδομεί
την εικονική αναπαράσταση, διαπραγματευόμενος τα όρια της εικαστικής του γλώσσας. Με ανακατανομές αναμορφώσεις, πειραματίζεται με νέα υλικά
διαμορφώνοντας μία απείθαρχη λειτουργία της φόρμας. Ορίζει την χειρονομία ως απελευθερωτική πράξη που προσδιορίζει όχι μόνο τις ιδιότητες του
ζωγραφικού του χώρου αλλά και τις ιδιότητες συνείδησης του δημιουργού. Η εικαστική του έρευνα επανέρχεται σε δομικά στοιχεία του εικαστικού του
ιδιολέκτου, τα οποία τον έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν και όπως φαίνεται παλινδρομώντας τα ενδυναμώνει. Αναζητεί νέες εικόνες και με πειρα-
ματικές επεμβάσεις δημιουργεί οπτικά εφέ, συνδυάζει τις έρευνές του πάνω στη χειρονομία και την κίνηση εντείνοντας την εκφραστικότητά τους.

57. ΚΈΣΣΑΝΛΗΣ Νίκος (NIKOS) (1930-2005) 
‘Σύνθεση’ 1980

Μικτή τεχνική σε χαρτί επκλμ. σε καμβά 1.62×95 εκ

υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€ 2.500 - 4.000

NIKOS (KESSANLIS) (1930-2005) 

GREEK

‘Composition’ 1980

Signed mixed media on paper laid on canvas 1.62×95 cm
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58. ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Αλέξης (1939-1994)
‘Βαλίτσες’ 

Τέμπερα σε χαρτόνι επικλμ σε καμβά 34×49 εκ υπγρμ π.α 

€ 1.800 - 2.800

AKRITHAKIS Alexis (1939-1994)

‘Suitcases’

Signed tempera on paperboard laid on canvas 34 ×49 cm

Χαρακτηριστικό έργο του Ακριθάκη με τα αναγνωριστικά μοτίβα της βαλίτσας, ένα από τα μόνιμα μοτίβα-σύμβολα που σηματοδοτούν την ζω-

γραφική του. Από τα πλέον αγαπημένα του προσωπικού μικρόκοσμου αρχετυπικών συμβόλων και κωδίκων, δοσμένο με χρωματικές αντιθέσεις

«πλακάτ», πακετάρει και κουβαλά τις προσωπικές του εμπειρίες και σκέψεις. Με υπονομευτική αδεξιότητα αφαιρετικές διαθέσεις, με παιδική

αφηγηματικότητα και έντονες εννοιολογικές προεκτάσεις, στοιχειοθετεί την οπτική του μυθολογία στην οποία κεντρικό ρόλο έχει το ταξίδι και

η περιπέτεια. Εδώ το συγκεκριμένο θέμα, που άλλωστε τον έχει απασχολήσει έντονα γενικότερα, ως ταξίδι, πέρασμα, παραπέμπει σημειολογικά

στην απόδραση, στην αναζήτηση της ελευθερίας, ενέχοντας όλες τις διαστάσεις του άχρονου και του άτοπου.

ΠΡΟΕΛ/PROV. Εκθ./Exhib.‘Cochlias Gallery’ Thessaloniki 1973, Hellenic Auctions Nov.2011 & Priv.coll. Thessaloniki
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59. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νίκος (1909-1986) 
‘Σύνθεση με άλογα’ 1979

Λαδ/Τέμπερα σε χαρτόνι επικλμ σε καμβά 68×105εκ υπγρμ 

& χρνλγμ κ.α

€ 2.500 - 4.000

NIKOLAOU Nikos (1909-1986)

‘Composition with horses‘ 1979

Signed & dated oil/tempera on paperboard laid on canvas

68×105 cm 

Ένα εξαίρετο έργο του Νίκου Νικολάου σπάνιο στη συνήθη θεματική και τη διαπραγμάτευσή της.

Ο καλλιτέχνης ποιητικά διεξάγει έναν αρμονικό διάλογο ανάμεσα στη μνήμη και την ιστορία με το παρόν, σχολιάζοντας το βάρος της πολιτισμικής

παρακαταθήκης του νεοέλληνα. Με την αρμονία και την απλότητα της αρχαϊκής γλυπτικής το λιτό σχέδιο της κλασσικής αγγειογραφίας και την

δυσδιάστατη μετωπική απεικόνιση των βυζαντινών αγιογραφιών επιλέγει μια ιδεαλιστική απεικόνιση του ωραίου συμπλέγματος. Η γραμμική

καθαρότητα και το σχήμα σε γήινους τόνους με χρώματα καθαρά απλωμένα σε ενιαίες επιφάνειες χωρίς φωτοσκιάσεις και τονικές διαβαθμίσεις.

Τα σχήματα παίρνουν μέρος σ ένα παιχνίδι ζωγραφικών όγκων ενώ στηρίζονται εντυπωσιακά στο λιτό σχέδιο χωρίς περιττά στοιχεία.

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλ. Θεσ/νίκη / Priv. collection Thessaloniki
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60. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Αντώνης (MAYO) (1906-1990)
‘Γυμνό σε κάθισμα’

Μικτή τεχνική σε χαρτί 64×46 εκ υπγρμ κ.α

€ 500 - 1.000

MALLIARAKIS Antoine (MAYO) (1906-1990) 

GREC

‘Assise nue’ 

Signed mixed media 64×46 cm

61. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης 
(1912-1990)

‘Σύνθεση’

Λάδι σε χαρτί επκλμ σε χαρτόνι 21×34 εκ 

υπγρμ κ.δ

€ 500 - 1.000

SPYROPOULOS Yannis (1912-1990) 

GREEK

‘Composition’

Signed oil on paper laid on board 21×34 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ.συλλ. Θεσ/νίκη

Priv.coll. Thessaloniki
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*62. ΒΑΣΙΛΈΙΟΥ Σπύρος (1902-1985)
‘Αθήνα’ 1981

Λαδι/τέμπερα σε χαρτόνι 33×46 εκ υπγρμ & χρνλμ κ.δ

€ 2.000 - 3.000

VASSILIOU Spyros (1902-1985) 

“Athina‘ 1981

Signed & dated oil/tempera 33×46 cm

Ένα πολύ ιδιαίτερο έργο του Βασιλείου που κινείται πάνω στον άξονα του αιτήματος της επιστροφής στις ρίζες της ελληνικής τέχνης, αλλά και

των ρευμάτων του ευρωπαϊκού μοντερνισμού. Ένα τοπίο ζωγραφικό και η μεταμόρφωσή του, με ποιητική δύναμη, αποδομένο σε ζώνες και πα-

ράλληλα επίπεδα. Ένα κολλάζ χαρτογράφησης μιας πόλης σε μια αδιατάρακτη ηρεμία, που στο πρώτο πλάνο μέσα από τον εξοστρακισμό των

λεπτομερειών που επισημαίνονται μετά βίας και μέσα από απεικονίσεις στοιχείων που απορρέουν από τον απόηχο της ελληνικότητας, αναδύεται

ως μία αχνή εικόνα μνήμης. Στο δεύτερο κεντρικό επίπεδο αποδίδεται μία πολιτεία ιδωμένη μέσα από το χνούδι του ιδιότυπου λευκού του, με

φόρμες πλασμένες από το ίδιο αυτό χρώμα και το φως συνθέτοντας μια ονειρική τρυφερή ατμόσφαιρα, μια αριστοτεχνική σύμφυση πραγματικού

και εξωπραγματικού.
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63. ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος (1903-2004)
‘Ιππέας’

Γλυπτό, Μοναδικό, από πατιναρισμένο χαλκό 

υπγρμ κάτω, Y. 39 εκ στη βάση, (33 εκ γλπτ)

€ 1.500 - 2.500

ZONGOLOPOULOS Georgios (1903-2004)

GREEK

‘Horse rider’

Signed patinated BRONZE sculpture H.39 cm on its plinth (33 cm off plinth)

64. ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935)
‘Ποδηλάτης’

Μοναδικό (1/7) μπρούτζινο γλυπτό Υ.40 x Π. 29 εκ 

υπγρμ & αριθμ κάτω

€ 800 - 1.300

FASSIANOS Alecos (1935) 

’Cyclist’ 

Unique (1/7) brass sculpture H 40 x W 29 cm

65. ΜΟΡΑΛΗΣ Γιάννης (1916-2010)
‘Αγγελος’ π1964

Γλυπτό από ορείχαλκο 20×14 εκ στη βάση (γλπ.17.5) υπγρμ. κ.

€ 500 - 800

MORALIS Yiannis (1916-2010) 

‘Angel’ c1964

Signed bronze sculpture H 20 cm on the plinth 
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66. ΚΑΠΡΑΛΟΣ Χρήστος (1909-1993)
‘Ανδρες με τη βάρκα ψηλά’

Γλυπτό από μέταλλο Υ.46 εκ υπγρμ κ.

€ 1.000 - 2.000

KAPRALOS Christos (1909-1993) 

“Men lifting a boat’ 

Signed metal sculpture H 46 cm

Ένας από τους σημαντικότερους Eλληνες γλύπτες του 20ού αιώνα, με αφετηρία

του την ανθρώπινη μορφή και εκκινήσεις από την αρχαία ελληνική τέχνη και μυ-

θολογία. Ειδικότερα οι αναφορές του εδώ είναι σαφείς ως προς την αφομοίωση

των τύπων της αρχαϊκής ελληνικής τέχνης, όσον αφορά την λιτότητα των μορφών,

την αυστηρή ισορροπία των όγκων, την  αρχαϊκή αυστηρότητα των διατυπώσεων.

Με προχωρημένη σχηματοποίηση στην απόδοση των όγκων αλλά παράλληλα

και μία τάση για ιδεαλιστική ανύψωση, αποπνευματώνει τις όρθιες μορφές και

μέσω της αφαιρετικής σύνθεσής του, χωρίς την  απόδοση ταυτοτικών χαρακτη-

ριστικών, τις ανάγει στη σφαίρα του πνευματικού, του πανανθρώπινου και του

διαχρονικού.

67. ΜΟΡΑΛΗΣ Γιάννης (1916-2010)
‘Αίγινα’ 2002

Γλυπτό από βαμμένο σίδηρο 

Υψ. 27 εκ × Πλ. 39 × Βαθ. 27 εκ (1.18 εκ συνολικό ύψος γλυπτού
στη βάση, 39×27 εκ πλάτος) υπγρμ. & αριθμ. κ. 

€ 1.500 - 2.500

MORALIS Yannis (1916-2010) 

GREEK

‘Aegina’ 2002

Signed and numbered steel sculpture 

H 27 cm × W39 × D27 cm (overall height on its metal plinth 1.18 cm)
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68. ΤΣΙΓΚΟΣ Θάνος (1914-1965)
‘Λουλούδια με μπλε φόντο’

Λάδι σε καμβά 50×42 εκ υπγρμ κ.κ

€ 2.000 - 2.500 

TSINGOS Thanos (1914-1965)

GREC

‘Flowers in blue background’

Signed oil on canvas 50×42 cm

Εξαίρετη απόδοση του αγαπημένου θέματος του καλλιτέχνη, με την δική του μοναδική μαεστρία στους χρωματικούς συνδυασμούς

ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ.συλλ. Θεσ/νίκη / Priv.coll. Thessaloniki
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69. ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Αλέξης (1939-1994)
‘Ταξίδι στον έρωτα’ 1967

Τέμπερα σε χαρτόνι επικλμ. σε ξύλινο πάνελ 36×70 εκ 

υπγρμ μ.δ 

€ 5.000 - 7.000

AKRITHAKIS Alexis (1939-1994)

‘Journey to love’ 1967

Signed & dated tempera on board laid on panel 36×70 cm

Εντυπωσιακό πολιτικό έργο του Αλέξη Ακριθάκη, αδιαμφισβήτητα ενός από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της μεταπολεμικής τέχνης στην

Ελλάδα, με την αναγνωρίσιμη παιδική του αφηγηματικότητα, την ειρωνική αφέλεια και με έντονες εννοιολογικές προεκτάσεις. Τα εμβληματικά

επανερχόμενα μοτίβα-σύμβολα που σηματοδοτούν την ζωγραφική του από το 1970, με έντονα περιγράμματα, τύπου βιτρό, παραπέμπουν στη

βυζαντινή παράδοση και εξαπλώνονται έξω από το πλαίσιο της επιφάνειας του πίνακα. Με το έργο αυτό, το εικαστικό σύμπαν του ανατροπέα

Ακριθάκη κλείνει παιχνιδιάρικα το μάτι σε όποιον επιθυμεί να αποκρυπτογραφήσει τη γλώσσα των συμβόλων του, αναζητώντας την απέραντη

ελευθερία και το μέσο για απόδραση. Ο χαρισματικός ποιητικός εικονοπλάστης, με την οπτική του μυθολογία και την υπονομευτική του αδεξιό-

τητα, για ακόμη μια φορά, μας εισάγει σε ένα κόσμο παραμυθένιο, μαγικό, ιδιοφυή και εκκεντρικό, στον οποίο κεντρικό ρόλο έχει το ταξίδι, η

περιπέτεια και ο κοινωνικοπολικός σχολιασμός. 

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Αθήνα - Private coll. Athens
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70. ΚΑΝΙΑΡΗΣ Βλάσσης (1928-2011)
‘Αφηρημένη σύνθεση’ 1989

Λάδι σε καμβά 60×40 εκ υπγρμ & 

χρνλγμ πίσω

€ 1.000 - 1.500 

CANIARIS Vlassis (1928-2011) 

‘Abstract composition’ 1989

Signed & dated verso oil on canvas

60 × 40 cm
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Χαρακτηριστικό και ιδιαίτερα εντυπω-
σιακό έργο/μνημείο μέσα από ένα εικα-
στικό μύθο της εικονοποιίας του χαράκτη,
ζωγράφου και γλύπτη Γιάννη Γαΐτη, ενός
από τους πιο σημαντικούς εκπρόσωπους
του Μοντερνισμού στην Ελλάδα. Χρησι-
μοποιεί τα γνωστά ανθρωπάκια με το πα-
νομοιότυπο ντύσιμο με ριγέ κοστούμι και
καπέλο, ομοιόμορφα και ανώνυμα, χωρίς
ηλικία και φύλο, αδιάφορα, ανέκφραστα,
ασυγκίνητα, κενά με άψογη αυστηρή εξω-
τερική εμφάνιση, αυτάρεσκα, να εκφρά-
ζουν την υπαρξιακή μοναξιά και αγωνία
του σύγχρονου ανθρώπου που οφείλεται
στη μαζικοποίηση. Με την επανάληψη
της τυποποιημένης, επαναλαμβανόμενης
γλυπτικής του μορφής του, την αποσιώ-
πηση κάθε ατομικού χαρακτηριστικού, τη
σχηματοποίηση και την αυστηρή κον-
στρουκτιβιστική οργάνωσή της, την μετα-
μορφώνει σε μια απρόσωπη μάζα μιας
μηχανοποιημένης κοινωνίας απομυθο-
ποιώντας με τρόπο καυστικό και ειρωνικό
την καταναλωτική κοινωνία. Ο Οδ. Ελύτης
έγραφε πως “ο κόσμος του Γιάννη Γαΐτη
είναι ακριβώς ο κόσμος που παλεύει και
αγωνιά για να βρει μέσα από τις ταραχές
των ημερών μας την έκφραση και τη
μορφή που του ταιριάζουν. Η πάλη είναι
σκληρή, μα ο καλλιτέχνης δουλεύει ακα-
τάπαυστα και δε φοβάται το άγνωστο...”

71. ΓΑΪΤΗΣ Γιάννης (1923-1984)
‘Πέντε ανθρωπάκια’ 

Κατασκευή από ζωγραφισμένο ξύλο 

Yψος 2.00 μ. - Πλάτος 1.10 × Βάθος 57 

εκ. υπγρμ κ.α

€ 7.000 - 10.000 

GAITIS Yannis (1923-1984)

GREC

‘Five little men’ 

Signed wooden construction 

with painted panels 

Height 2.00 mtrs × Width 1.10 cm 

× Depth 57 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ.συλλ.Θεσσαλονίκη

/ Priv.collection Thessaloniki
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72

73

72. ΜΟΡΑΛΗΣ Γιάννης (1916-2010)
Προσχέδιο για το ‘Νησί’ 

Χρωματιστά μολύβια σε χαρτί επκλμ. σε χαρτόνι 20×24 εκ υπγρμ.

κ.δ

€ 1.500 - 2.500

MORALIS Yannis (1916-2010)

GREEK 

Study for the work ‘Island’ 

Signed coloured pencils on paper laid on paperboard 20×24 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ. συλλογή Θεσ/νίκη / Priv.collection Thessaloniki 

73. ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ Γιάννης (1945) 
‘Γυμνό’ 

Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 40×27 εκ υπγρμ κ.δ

€ 800 - 1.300

PSYCHOPEDIS Yiannis (1945)

‘Nude’

Signed oil/mixed media 40×27 cm

(Προσχέδιο για το ‘Πανσέληνος 

Θ’ Ιδια ιδιωτ συλλ.)
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74. ΔΈΡΠΑΠΑΣ Γεώργιος (1937-2014) 
‘Σύνθεση’ 2002

Λάδι σε ξύλο 70×60 εκ υπγρμ κ.δ & πίσω

€ 3.000 - 4.000

DERPAPAS Georgios (1937-2014)

GREEK

‘Composition’ 2002

Signed oil on wood 70×60 cm
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75

76

75. ΝΑΤΣΗ Κλειώ (1929)
‘Σύνθεση’

Λάδι σε καμβά 64×68 εκ υπγρμ κ.δ

€ 800 - 1.200 

NATSI Clio (1929) 

GREC

‘Composition’

Signed oil on canvas 64×68 cm

76. ΛΑΧΑΣ Κώστας (1938)
Αφηρημένη σύνθεση

Λάδι/μικτή τεχνική σε ξύλο 45×30 εκ υπγρμ κ.δ

€ 300 - 500

LAHAS Costas (1938)

GREEK

Abstract Composition

Signed oil/mixed media on wood 45×30 cm
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77. ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ Σαράντης (1932-2011) 
‘Φαντασιακό τοπίο’ 

Λάδι σε καμβά 90×60 εκ 

€ 2.000 - 2.500 

KARAVOUZIS Sarantis (1932-2011)

GREEK 

‘Imaginary landscape’ 

Signed oil on canvas 90×60 cm 

Ιδιαίτερο έξοχο έργο του χαρακτηριστικού σιωπηλού μορφοπλαστικού ιδιώματός του Καραβούζη. Τοπίο μνήμης, προσμονής, υπόσχεσης και προσ-

δοκίας στο κλίμα της υπαινικτικής ζωγραφικής του μέσα σε μεταφυσική σκηνογραφική, υπερβατική - μεταφυσική ατμόσφαιρα. Μέσα σε ένα σκό-

πιμα απροσδιόριστο χώρο, αμφίβολο ανοιχτό και μετέωρο, βυθισμένο σε αχλή μυστηρίου σε μία σχοινοβασία ανάμεσα στο θάνατο, στη ζωή, στη

μνήμη, στο παρελθόν και το μέλλον, απλά καθημερινά αντικείμενα, με γειτνιάσεις ανορθολογιστικές συνδυάζονται για να αποδώσουν έτσι τη μα-

γεία και την ποίηση της μεταφυσικής ζωγραφικής του που κρύβεται πίσω από την καθημερινή εμπειρία. Είναι μια ζωγραφική επηρεασμένη από

το αίσθημα του αινίγματος του Giorgio de Chirico και, Giorgio Morandi και την καθαρότητα και σαφήνεια του Johannes Vermeer. Με χρώματα γαι-

ώδη, δοσμένα σε χαμηλούς τόνους αποδίδει στο τοπίο μια φαινομενική ηρεμία όπου το φως χάνει την πραγματική του υφή και όλα αποκτούν μια

συμβολική αξία.

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλογή Αθήνα - Priv.collection Athens

Το έργο έχει συντηρηθεί - This work has been lightly restored
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78

79

78. ΓΟΥΝΑΡΗΣ Κώστας (1929)
‘Σπίτι στα Βασιλικά’ 1979

Ακουαρέλα σε χαρτί 20×29 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€ 150 - 250

GOUNARIS Costas (1929)

‘Old house in Vassilika’ 1979

Signed & dated watercolour 20×29 cm

80

80. ΖΗΚΑΣ Γιάννης (1945)
‘Το παπαγαλάκι’ 1993

Μικτή τεχνική 19×24 εκ υπγρμ κ.κ 

€ 100 - 200

ZIKAS Yiannis (1945) 

GREEK

‘The parrot‘ 1993

Signed & dated mix.med.19×24 cm 

79. ΔΗΜΗΤΡΈΛΗΣ Τάκης (1939);
‘Ιστιοφόρο στη θάλασσα’

Λάδι σε χαρτόνι 23×31 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1 ΈΛΈΥΘΈΡΟ / NO RESERVE

DIMITRELIS Takis (1939)

‘Sailing ship in the sea’

Signed oil on board 23×31 cm
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81

81. ΛΟΥΣΤΑΣ Κώστας (1933-2014)
‘Τοπίο’ 1981

Λάδι σε καμβά 65×76 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ

€ 800 - 1.500 

LOUSTAS Costas (1933-2014)

‘Landscape’ 1981

Signed & dated oil on canvas 65×76 cm

82

82. ΓΚΑΡΟΥΔΗΣ Μιχάλης (1940) 
Νεκρή φύση 

Mικτή τεχνική σε καμβά 80×60εκ υπγρμ κ.κ

€ 500 - 1.000

GAROUDIS Michalis (1940)

Still life

Signed mixed media on canvas 80×60 cm
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83

84

83. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ Αχιλλέας (1948)
‘Στα λαδάδικα’ 

Λάδι σε καμβά 50×69 εκ υπγρμ κ.α 

€ 600 - 800 

AIVAZOGLOU Achilles (1948)  

GREEK 

‘Ladadika area’ 

Signed oil on canvas 50×659 cm

85

84. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος (;)
‘Ο σκανδαλιάρης’

Λάδι σε ξύλο 70×50 εκ υπγρμ κ.α

€ 250 - 400 

GOUNAROPOULOS Constantine (;)

‘The teaser’

Signed oil on panel 70×50 cm

85. ΚΈΡΈΣΤΈΤΖΗΣ Κων/νος (1969)
‘Νεκρή φύση’ 2003

Λάδι σε καμβά 35×45 εκ υπγρμ κ.α 

€ 150 - 250 

KERESTETZIS Constantinos (1969) 

‘Still life’ 2003

Signed & dated oil on canvas 35×45 cm
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*86. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934)
‘Γυναίκα στον καθρέφτη’

Ακρυλικό σε καμβά 100×70 εκ υπγρμ κ.δ

€ 3.000 - 4.000

MYTARAS Dimitris (1934) 

‘Woman in front of the mirror’ 

Signed acrylic on canvas 100×70 cm

ΣΗΜ. Φέρει ιδιόχειρη βεβαίωση γνησιότητας 
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87. ΠΑΝΙΑΡΑΣ Κώστας (1934-2014)
‘Χωρίς τίτλο’ 1963

Μικτή τεχνική σε καμβά 81×54 εκ υπγρμ &

χρνλγμ πίσω

€ 1.500 - 2.000

PANIARAS Costas (1934-2014) 

GREC

‘Without title’ 1963

Signed & dated verso oil /mixed media 

on canvas 81×54 cm 

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ.συλλογή Παρίσι

Priv. collection Paris 

Ένα από τα πολύ ιδιαίτερα έργα του σπουδαίου Κορίνθιου ζωγράφου Κώστα Πανιάρα με τη γνωστή αριστοτεχνική γλυπτική χρήση των χαρα-

κτηριστικών χρωμάτων του: χρυσό και ασημί σε αφηρημένες φόρμες  που αναπτύσσονται σε μονοχρωματικό φόντο. Το χρώμα είναι το στοιχείο

που κυριαρχεί και συντελεί στη δημιουργία συνθέσεων στη ζωγραφική του επιφάνεια  ενώ η χρησιμοποίηση πτυχωτού πλαστικού σπάει την

παραδοσιακή επιπεδότητα προσδίδοντας ανάγλυφη, κυματιστή υφή. Το χρώμα συνδιαμορφώνει τη φόρμα συνδυάζοντας τις ιδιότυπες αξίες

της καλλιτεχνικής πρακτικής του στον κοινό τόπο ζωγραφικής και γλυπτικής δίνοντας την αίσθηση ότι η ζωγραφική επιφάνεια έχει  ψυχή και

αναπνέει μέσα από τις οπές της πάστας του. 

Έργα του Κώστα Πανιάρα ανήκουν σε σημαντικές ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές της Ελλάδας και του εξωτερικού: Στην Εθνική Πινακοθήκη,

στο ΜΜΣΤ στη Θεσσαλονίκη, στο Μουσείο Γουλανδρή, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, αλλά και σε δημόσιους χώρους (Ισθμός

Κορίνθου, 1993) κ.ά.
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88. ΤΈΤΣΗΣ Παναγιώτης (1925-2016)
‘Αθήνα’ π1970

Λάδι σε χαρτόνι επκλμ σε καμβά 50×39 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 2.500 - 3.500 

TETSIS Panagiotis (1925-2016) 

GREEK

‘Athina’ c1970s

Signed oil on card laid on canvas 50×39 cm

Ένα πολύ όμορφο έργο του ζωγράφου «της ηδονής του χρώματος» ενός από τους κορυφαίους εικαστικούς καλλιτέχνες της μεταπολεμικής πε-

ριόδου. Το έργο του εντάσσεται στο κλίμα τής μετα-ιμπρεσιονιστικής παραστατικής ζωγραφικής. Με χρώματα στην αυθεντική τους υπόσταση

μέσα σ  ένα ζωντανό λυρικό φως, συνθέτει το τοπίο με μια προσωπική αντίληψη μιας ελεύθερης αντίληψης χειρονομίας και χρώματος. Τοπίο,

δουλεμένο με πλατιά, χυμώδη πινελιά, έντονη συνθετική βούληση και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Με ευγένεια στη χρήση των ζεστών χρωμάτων  κάνει

ορατή την ποιητική και αισθησιακή εικόνα του κόσμου. Αναζητά το μεγαλειώδες μέσα από τις αισθήσεις. «Θα ήθελα να ζωγραφίζω ακόμα και

τις μυρωδιές» έλεγε ο αγαπημένος του Τέτση, Σεζάν, και αυτό ακολουθούσε ο μαέστρος της φωτεινότητας των χρωμάτων, της διαφάνειας αλλά

και της ίδιας της ζωής. 

ΠΡΟΕΛ/PROV: Ιδιωτ. συλλογή Πειραιάς / Priv.collection Pireus
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89. ΛΙΒΑΝΗΣ Στάθης (1941) 
’Γυμνό βγαίνοντας από τη βάρκα’

Ακρυλικό σε καμβά 50×60 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 500 - 800

LIVANIS Stathis (1941) 

‘Nude coming off the boat’

Signed acrylic on canvas 50×60 cm

90. ΡΑΖΗΣ Αγγελος (1943) 
‘Έσωτερικό με κρεβάτι’ 1988

Ακρυλικό σε χαρτόνι 50×35 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.δ 

€ 400 - 800

RAZIS Angelos (1943) 

‘Interior with a bed’ 1988

Signed & dated acrylic on board 50×35 cm
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91. ΚΟΤΤΗΣ Γιάννης (1949)
‘Σκούνα με ναύτες’ 2006

Ακρυλικό / μικτή τεχν. σε καμβά 120×100 εκ υπγρμ &

χρνλγμ κ.δ

€ 4.000 - 6.000 

KOTTIS Yiannis (1949)

‘Sailing boat with sailors’ 2006

Signed & dated acrylic / mix.media on canvas 120×100 cm
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92

92. ΣΠΈΡΑΝΤΖΑΣ Βασίλης (1938)
‘Γυναίκα και πουλί’

Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 24×35 εκ 

υπγρμ π.δ

€ 600 - 800

SPERANTZAS Vassilis (1938)

‘Woman and bird’

Signed mixed media 24×35 cm

93

93. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος (1947)
‘Η μπλέ πόρτα’

Λάδι σε καμβά 70×60 εκ υπγρμ κ.α

€ 400 - 700 

ILIOPOULOS Georgios (1947)

‘The blue gate

Signed oil on canvas 70×60 cm



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 | 69

*94. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934)
‘Θεατρικό’

Ακρυλικό σε καμβά 100×100 εκ υπγρμ κ.α

€ 4.000 - 6.000

MYTARAS Dimitris (1934) 

‘Theatrical' 

Signed acrylic on canvas 100×100 cm



70 | HELLENIC AUCTIONS

95

95. ΠΑΝΤΈΛΙΑΣ Μίλτος (1954)
‘Παλίμψηστα’ 1999

Μικτή τεχνική 30×20 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.000 - 1.500

PANTELIAS Miltos (1954)

GREQUE

‘Palimpsest’ 1999

Signed mixed media 30×20 cm

96

96. ΤΖΟΒΑΝΑΚΗΣ Γιάννης (1928)
‘Μορφή’ 1987

Μικτή τεχνική 33×23 εκ υπγρμ κ.δ

€ 400 - 700 

TZOVANAKIS Yannis (1928)

GREQUE

‘Figure’ 1987

Signed mixed media 33×23 cm 

97

97. ΒΑΣΙΛΈΙΑΔΗΣ Παύλος (1946)
Αφηρημένη σύνθεση 1972

Λάδι σε καμβά 35×50 εκ υπγρμ & χρνλγμ κ.α 

€ 300 - 500

VASSILIADIS Pavlos (1946) 

Abstract composition 1972 

Signed oil on canvas 35×50 cm
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98

98. ΤΈΤΣΗΣ Παναγιώτης (1925-2016)
‘Κίτρινα λουλούδια’

Λαδο/τέμπερα σε χαρτόνι 50×35 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.500 - 2.000 

TETSIS Panagiotis (1925-2016) 

GREEK

‘Yellow flowers’ 

Signed oil/tempera on board 50×35 cm 

99

*99. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934)
‘Γοργόνα’

Παστελ σε χαρτόνι 61×60 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1.500 - 2.000

MYTARAS Dimitris (1934) 

‘Mermaid’ 

Signed pastel on cardboard 61×60 cm
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*100. ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935)
‘Κόκκινη γυναίκα και πουλιά’

Λάδι σε καμβά 38×26 εκ υπγρμ π.δ

€ 2.500 - 3.000

FASSIANOS Alecos (1935) 

GREEK

‘Red woman and birds’

Signed oil on canvas 38×26 cm

Έργα του βρίσκονται στην ΕΠΜΑΣ, στην Πινακοθήκη Αβέρωφ, στις Π.Δ. Αθηναίων, Ρόδου, στο ΜΜΣΤ Θεσσαλονίκη, στη Συλλ. ΜΙΕΤ, στο Musee d’Art Mo-
derne, Παρίσι κ.α. Τιμήθηκε από το γαλλικό κράτος με το Ανώτατο Παράσημο του Ιππότη των Γραμμάτων και των Τεχνών, και βραβεύτηκε από την Ακα-
δημία Αθηνών (1999)

Εξαίρετο έργο στο πλαίσιο της εικονοποιητικής αφηγηματικότητας του Φασιανού, με την κυρίαρχη ανθρωποκεντρική του θεματολογία και αναφορές
στη μυθολογία, την αρχαία ελληνική ζωγραφική και αγγειογραφία, τη βυζαντινή και λαϊκή παράδοση αλλά και σε τύπους της σύγχρονης τέχνης που βρί-
σκονται στο υπόβαθρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Εδώ σε απέριττο και αδιαβάθμητο τονικά φόντο, μέσα από την ιδιότυπη παραμόρφωση στην
οποία υποβάλλει τις πληθωρικές του μορφές, σύμβολα της ιστορίας της ελληνικής μικροαστικής μεταπολεμικής κοινωνίας της Αθήνας, συνεπής στη
χρωματική του κλίμακα με έντονους τόνους του γαλάζιου και ενός κόκκινου που πάλλεται από δυναμισμό και ένταση και με έμφαση στο σχέδιο, χαράσσει
πάνω στην πάστα του χρώματος τη στατική του φιγούρα αρχετυπική μορφή φόρμας, με απλότητα, αμεσότητα και αυθορμητισμό. Η μορφή αποκτά
κίνηση, μόνο από την αμυντική θέση των χεριών και το ανάλαφρο ανασήκωμα των δακτύλων από το έδαφος. Το διακοσμητικό μοτίβο του πιθαριού ανα-
φορά στο μύθο της ελληνικότητας και τα χαρακτηριστικά του πουλιά είναι τοποθετημένα σκηνογραφικά όπως στο Θέατρο Σκιών.
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101. ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ Δημοσθένης (1929)
‘Μπαλκόνι στη θάλασσα’

Ακρυλικό σε καμβά 80×100 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 3.500 - 4.500

KOKKINIDIS Dimosthenis (1929)

‘Balcony to the sea’

Signed acrylic on canvas 80×100 cm

Πρβλ. Δημοπρ. ΒΕΡΓΟΣ, Μάιος 2016, αρ. 80.
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102

103

102. ΜΑΡΚΈΛΛΟΣ Θεόδωρος (1925)
‘Βόλτα στο λιμάνι’

Λάδι σε χαρτόνι 25×35 εκ υπγρμ κ.δ

€ 500 - 800 

MARKELLOS Theodoros (1925)

‘Strolling by the seafront’

Signed oil on board 25×35 cm

104

103. ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935) 
Ζευγάρι ερωτευμένων

Υπογρμ. ΔΟΚΙΜΙΟ 25×18 εκ

€ 180 - 250

FASSIANOS Alecos (1935) 

Couple in love

Signed rare Artist’s Proof silkscreen 25×18 cm

104. ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΗΣ Κων/νος (1920-2007) (;)
*‘Ο Όλυμπος από τη Θάσο’ 1960

Λάδι σε ξύλο 24×32 εκ υπγρμ.& χρνλγμ. κ.α 

€ 1 ΈΛΈΥΘΈΡΟ / NO RESERVE 

KALLIFATIDIS Costas (1920-2007) 

‘Mt.Olympus from Thasos’ 1960 

Signed & dated oil on plywood 24×32 cm

Σημειώνει στο πίσω μέρος ο καλλιτέχνης: 

‘Από το πολυβολείο των Λιμεναρίων Θάσου ΝΔ. Στο

βάθος η κορυφή Μύτικας του Ολύμπου, το ιερό ενδιαί-

τημα των 12 αρχαίων θεών της Έλλάδος’ 
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105

106

105. ΝΑΤΣΗ Κλειώ (1929)
‘Παραλία Θεσσαλονίκης’

Ακουαρέλα 50×60 εκ υπγρμ κ.δ

€ 500 - 1.000 

NATSI Clio (1929) 

GREC

‘Thessaloniki seafront’

Signed watercolour 50×60 cm

106. ΖΟΓΛΟΠΙΤΗΣ Φώνης (1930-2015)
‘Τοπίο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης’ 1982

Λάδι σε χαρτόνι 50×70 υπγρμ κ.δ 

€ 500 - 1.000

ZOGLOPITIS Fonis (1930-2015)

‘Thessaloniki area landscape’ 1982

Signed oil on board 50×70 cm
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107

108

107. ΠΑΠΑΣΤΈΡΓΙΟΥ Μίλτος (1953)
‘Βουκεφάλας’

Μοναδικό (ένα) γλυπτό ορείχαλκου

Υ.23 εκ × Μ.35 εκ 

€ 600 - 800 

PAPASTERGIOU Miltos (1953)

‘Bucephalus’ 

Unique/single bronze sculpture H.23 cm L.35 cm

109

109. ΣΠΈΡΑΝΤΖΑΣ Βασίλης (1938)
‘Γυναίκα ξαπλωμένη’

Επιζωγραφισμένο γλυπτό γύψου 23×16 εκ 

υπγρμ & αρθμ κ.δ

€ 380 - 450 

SPERANTZAS Vassilis (1938)

‘Lying down woman’ 

Signed & numbered painted plaster relief sculpture

23×16 cm

108. ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935)
Σπάνιο ΔΟΚΙΜΙΟ χαρακτικό με ζωγραφική παρέμβαση & 

υπγρμ π.α 60×45 εκ

€ 250 - 400

FASSIANOS Alecos (1935) 

Hand signed & partly hand painted Artist’s Proof lithograph. 

Rare & Collectible 60×45 cm

Το σημαντικό αυτό έργο είναι η μικρογραφία του ομώνυ-

μου μνημείου στην πλατεία της Λάρισας και αποτελεί το

πρωτόλειο από το οποίο ο καλλιτέχνης ανέπτυξε το γνωστό

γλυπτό στην πλατεία 
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110

111

110. ΖΟΥΝΗ Οπυ (1941-2008)
‘Κόκκινη και μπλέ κολώνα’

Ακρυλικό σε ξύλινη κατασκευή Y150 εκ (25×25 εκ) υπγρμ κ.

€ 2.500 - 3.000 

ZOUNI Opy (1941-2008) 

‘Red and blue column’

Signed acrylic on wooden construction 1.50×25×25 cm

ΠΡΟΕΛ/PROV. Ιδιωτ. συλλ. Θεσ/νίκη/Priv.coll. Thessaloniki

111. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος (1942)
‘Ζευγάρι’ 

Μπρούτζινο γλυπτό, ΜΟΝΑΔΙΚΟ/ένα, υπγρμ . Υ 50 εκ.

€ 500 - 800 

PAPAYIANNIS Theodoros (1942)

‘Couple’

Signed bronze sculpture of two figures, SINGLE H. 50 cm
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112

113

112. ΚΈΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Χρήστος (1960)
‘Ιερό’ 2004

Ακρυλικό σε καμβά 50×50 εκ υπγρμ κ.α 

€ 1.000 - 1.500

KEHAGIOGLOU Christos (1960)

GREEK

‘Sacred’ 2004

Signed & dated acrylic on canvas 50×50 cm 

ΠΡΟΕΛ/PROV. Gallery Zoumboulakis Athens 2004 

113. ΜΑΒΙΔΗΣ Γιάννης (1947)
‘Το άσπρο σπίτι στο λόφο’ 1994

Μικτή τεχνική 54×23 εκ υπγρμ κ.δ

€ 400 - 600

MAVIDIS Yannis (1947)

GREQUE

‘The white house on the hill’ 1994

Signed mixed media 54×23 cm 

ΠΡΟΕΛ/PROV. ‘EIRMOS’ Gallery Thessaloniki

114

114. ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Κυριάκος (1944)
‘Γαλήνη’ 1989

Σπάνια συλλεκτική μονοτυπία 25×34 εκ υπγρμ κ.δ

€ 300 - 400

KATZOURAKIS Kyriacos (1944)

GREEK

‘Tranquility’ 1989

Rare highly collectable hand-signed monotype 25×34 cm 
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115

116

115. ΖΗΣΙΟΥ Μιχάλης (1957)
‘Σύνθεση’ 1994

Λάδι σε καμβά 60×80 εκ υπγρμ κ.δ

€ 600 - 800

ZISIOU Michalis (1957) 

‘Composition’ 1994

Signed oil on canvas 60×80

116. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Φαίδων (1946)
‘Γοργόνα’

Λάδι σε καμβά 60×80 εκ υπγρμ κ.δ

€ 400 - 700

CONSTANTIN Phaedon (1946) 

‘Mermaid’

Signed oil on canvas 60×80 cm
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117

119

117. ΓΑΒΡΙΈΛΑΤΟΣ Παναγής (1915)
‘Τοπίο στην Κεφαλονιά’ 

Λάδι σε χαρτόνι 43×54 εκ υπγρμ. κ.α

€ 400 - 600 

GAVRIELATOS Panagis (1915)

GREEK 

‘Landscape in Cephalonia’ 

Signed oil on hardboard 43×54 cm 

119. ΜΟΥΓΙΟΣ Γεώργιος (1907-1983)
‘Βάζο με λουλούδια’

Λάδι σε χαρτόνι 30×24.5 εκ υπγρμ κ.α

€ 250 - 400 

BRAESSAS Dimitrios (1907-1983)

‘Vase with flowers’

Signed oil hardboard 30×24.5 cm

118

118. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης (1903-1987)
‘Υδρα’

Λάδι σε χαρτόνι 58×41 εκ υπγρμ κ.δ

€ 450 - 600

SPILIOTOPOULOS Vassilis (1903-1987)

‘Hydra’ 

Signed oil on hardboard 58×41 cm



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 | 81

120

120. BANKS Paul (1975) (;) 
‘Έλλάδα 2004’

Μικτή τεχνική σε καμβά 51×61 εκ υπγρμ κ.δ 

€ 1 ΈΛΈΥΘΈΡΟ / NO RESERVE

BANKS Paul (1975) 

BRITISH 

‘Hellas 2004’

Signed mixed media on canvas 51×61 cm

Μοναδικό μνημειώδες έργο/ιστορία του ελληνικού αθλητισμού μεγάλης συλλεκτικής σημασίας 

121

121. ΝΙΚΑΚΗΣ Τάσος (1960)
‘Απρόσωποι άνθρωποι’

Κατασκευή με ζωγραφική ξύλο & ύφασμα

43×112 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1 ΈΛΈΥΘΈΡΟ / NO RESERVE

NIKAKIS Tassos (1960) 

GREEK

‘Faceless people’

Signed construction crafted with paint timber & cloth 43×1.12 cm
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122

123

122. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Δημήτριος (1897-1993)
‘Θεσσαλικός κάμπος’

Ελαιοτυπία σε χαρτόνι 43×60 εκ υπγρμ κ.δ

€ 1 ΈΛΈΥΘΈΡΟ / NO RESERVE

GIOLDASIS Dimitris (1897-1993)

‘Thessaly landscape’

Signed unique oleograph 43×60 cm

124

124. ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ (Παπακων/νου); (1952)
‘Το κρυφό σχολειό του Γύζη’

Λάδι σε καμβά 70×80 εκ υπγρμ κ. δ

€ 1 ΈΛΈΥΘΈΡΟ / NO RESERVE

ALEXANDROS (‘Papaconstantinou’) (1952) 

GREEK 

The secret schooling 

Signed oil on canvas in the manner of Gysis 70×80 cm 

123. ΑΓΝΩΣΤΟΥ
‘Θερισμός’ 

Λάδι σε καμβά 48×65 εκ υπγρμ κ.α

€ 1 ΈΛΈΥΘΈΡΟ / NO RESERVE

UNKNOWN ARTIST

‘Harvesting the wheat’

Signed oil on canvas 48×65 cm
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125

126

125. ΜΟΡΑΛΗΣ Γιάννης (1916-2010)
‘Το κορίτσι που ζωγραφίζει’

Μεταξοτυπία περιορσμ. έκδ. 60×50 εκ υπγρμ. & αριθμ. κ.

€ 200 - 300

MORALIS Yiannis (1916-2010) 

GREEK

‘The painting girl’

Hand signed and numbered silkscreen 60×55 cm

127

126. ΦΑΣΙΑΝΟΣ Αλέκος (1935)
‘Ο μουσικός’ 

Υπογεγραμμένη & αριθμ μεταξοτυπία περιορσμ. έκδ.

65×50 εκ

€ 1 ΈΛΈΥΘΈΡΟ / NO RESERVE 

FASSIANOS Alecos (1935) 

The musician

Pencil signed & numbd 30/50 silkscreen 65×50 cm

127. ΜΥΤΑΡΑΣ Δημήτρης (1934) 
‘Η δόξα του Wembley‘

ΔΟΚΙΜΙΟ 50×65 εκ υπγρμ.κ.δ 

€ 1 ΈΛΈΥΘΈΡΟ / NO RESERVE 

MYTARAS Dimitris (1934)

‘The glory of Wembley‘

Signed Artist’s Proof (E/A) 50×65 cm issued in a

very small number - Rare & collectible 

Ειδική μοναδική έκδοση της εποχής περιορισμένη σε ελά-

χιστα αντίτυπα - Σπάνια & συλλεκτική 
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ΈΥΡΈΤΗΡΙΟ       Lots

ΑΓΝΩΣΤΟΥ 123

ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ Α. 83

ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ Α. 58, 69

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Π’Κων/νου) 124

ΑΝΤΩΝΑΚΑΤΟΥ Ντ. 21

ΒΑΚΑΛΟ Γ. 50

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Αχ. 33

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Π. 97

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σ. 40, 62

ΒΩΚΟΣ Ν. 4

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Π.   117

ΓΑΙΤΗΣ Γ.   56, 71

ΓΕΡΜΕΝΗΣ Β. 6

ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Δ. 14, 122

ΓΚΑΡΟΥΔΗΣ Μ. 82

ΓΚΙΚΑΣ-Χ’ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 52

ΓΟΥΝΑΡΗΣ Κ.  78

ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 23, 48

ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 84

ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ Δ. 20

ΔΕΡΠΑΠΑΣ Γ. 74

ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ Τ.  79

ΔΙΑΛΕΤΗΣ Αλ.   13

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 42

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 54

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Ε. 7

ΖΗΚΑΣ Γ.   80

ΖΟΥΝΗ Ο.  110

ΖΗΣΙΟΥ Μ.  115

ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 63

ΖΟΓΛΟΠΙΤΗΣ Φ. 106

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 93

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε. 36

ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Β. 45

ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΗΣ Κ. 37, 104

ΚΑΝΑΣ Α.     17, 22

ΚΑΝΙΑΡΗΣ Βλ. 70

ΚΑΠΡΑΛΟΣ Χρ.   66

ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ Σ.  77

ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Κ. 114

ΚΕΡΕΣΤΕΤΖΗΣ Κ. 85

ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ (ΝΙΚΟΣ) 47, 57

ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Χ. 112

ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ Δ.  101

ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ φ. 8

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.  46

ΚΟΤΤΗΣ Γ.  91

ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ φ. 116

ΛΑΖΑΡΗΣ Θ.     15

ΛΑΝΤΣΑΣ Στ. 1

ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ Σ.   2

ΛΑΧΑΣ Κ.      76

ΛΙΒΑΝΗΣ Στ.   89

ΛΟΥΣΤΑΣ Κ.  81

ΜΑΒΙΔΗΣ Γ. 113

ΜΑΚΡΗΣ Κ.  34

ΜΑΛΕΑΣ Κ.  27, 38

ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α.(ΜΑΥΟ) 60

ΜΑΡΚΕΛΟΣ Θ. 102

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Γ.(ΜΙΤΑ) 18

ΜΟΡΑΛΗΣ Γ.  65,67,72, 125

ΜΟΥΓΙΟΣ Γ.   119

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Γ. 19

ΜΠΡΑΕΣΣΑΣ Δ.  5

ΜΥΤΑΡΑΣ Δ.  86,94,99,127

ΝΑΤΣΗ Κ.   75, 105

ΝΙΚΑΚΗΣ Τ.    121

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.   29, 59

ΞΕΝΟΣ Ν.   41

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ.  35

ΠΑΝΙΑΡΑΣ Κ.  87

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Π.  9

ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ Μ.   95

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ.  111

ΠΑΠΑΝΑΚΟΣ Π.  31

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπ. 11

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Σπ. 16,39

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ. 107

ΠΑΡΘΕΝΗΣ Κ.  28

ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ Ν.Γ.  30

ΠΡΑΣΙΝΟΣ Μ.  51

ΡΑΖΗΣ Α.     90

ΡΕΓΚΟΣ Π.     43

ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Κ. 3

ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Γ.   53

ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ Β.    92, 109

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. 118

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 49, 61

ΤΕΤΣΗΣ Π.    88, 98

ΤΖΟΒΑΝΑΚΗΣ Γ.  96

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Θ. 32

ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Γ.    24, 55

ΤΣΙΓΚΟΣ Θ.     44,68

ΦΑΣΙΑΝΟΣ Α.    64,100,103,108,126

ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ Θ.  10

ΧΑΤΖΗΣ Β.  12

ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ Γ.  73

AIVAZOVSKY I. K. 25

BANKS P. 120

PESCHKE G.V.    26
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ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ / TERMS / CONDITIONS OF SALE APPLY (English version available on our website)

Οι υποψήφιοι Αγοραστές ή Πωλητές πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω Ορους της Δημοπρασίας και τις ‘Ερμηνείες Ορων’ στον κατάλογο η κατανόηση

και αποδοχή των οποίων αποτελούν προυπόθεση για την συμμετοχή στη δημοπρασία. Οι υποψήφιοι Αγοραστές ή Πωλητές δεσμεύονται και δηλώνουν πως έλαβαν

γνώση αυτών και τους αποδέχονται Ανεπιφύλακτα, παρακαλούνται δε όπως Μην συμμετάσχουν στην δημοπρασία εάν δεν είναι πλήρως ικανοποιημένοι.  

1. Ο Οίκος δημοπρασιών Hellenic Auctions είναι ο μεσάζων Πωλητή και Αγοραστή. Ενεργεί αποκλειστικά ως εντολοδόχος/αντιπρόσωπος του Πωλητή (ιδιοκτήτη/καταθέτη

του έργου ή αντικειμένου προς πώληση).

2. Ο ‘Δημοπράτης’ είναι το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που διευθύνει την Δημοπρασία. Αποκλειστικά αυτός καθορίζει τα διαδοχικά ποσά προσφορών και διατηρεί το

δικαίωμα να αρνηθεί κάποια προσφορά ή να αποσύρει κάποιο αντικείμενο ή έργο από την Δημοπρασία κατά την κρίση του.

3. Ο Δημοπράτης/Δημοπρατικός Οίκος δικαιούνται κατά την κρίση του/τους να αρνηθούν την είσοδο ή την συμμετοχή ατόμων στην έκθεση ή Δημοπρασία.

4. Κάθε αντικείμενο η έργο πωλείται ‘ως έχει’ (as seen/as found) και θεωρείται πως ο υποψήφιος Αγοραστής η νόμιμος εκπρόσωπός του το ήλεγξε πλήρως και κυρίως

για την κατάσταση ή/και αυθεντικότητά του, γνωρίζει όλα όσα χρειάζεται και είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δημοπρατικός Οίκος η οι ερ-

γαζόμενοι, συνεργάτες ή πωλητές για τυχόν φθορές, ζημίες η σφάλματα σε περιγραφές ο δε Αγοραστής παραιτείται από κάθε δικαίωμα αναστροφής της πώλησης ή

αλλαγής του τιμήματος.

5. Στην τελική τιμή κατοχύρωσης/πωλήσεως (hammer price) εκάστου αντικειμένου ή έργου προστίθεται ποσοστό προμήθειας (buyers premium) 15% συν Φ.Π.Α. επ’

αυτού του ποσοστού προμήθειας ΜΟΝΟΝ και όχι επί του συνολικού ποσού αγοράς.Τα έργα που σημειώνονται στον κατάλογο με αστερίσκο (*) επιβαρύνονται με

επιπλέον ποσοστό 5% σύμφωνα με τα άρθρα 5, 29 & 68 του Ν.2121 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εργα που σημειώνονται στον κατάλογο με διπλό αστερίσκο (**)

δεν επιβαρύνονται με ποσοστό προμηθείας (buyers premium) αλλά μόνον με φ.π.α εφ όλου του τιμήματος κατοχύρωσης (hammer price).

6. Ο Πωλητής δεσμεύεται ενώπιον του νόμου και δηλώνει ανεπιφύλακτα πως κάθε αντικείμενο ή έργο που υποβάλλει προς δημοπράτηση είναι της αδιαμφισβήτητης

και νόμιμης κυριότητας, νομής και κατοχής του, ελεύθερο βαρών, διεκδικήσεων η αξιώσεων η δικαιωμάτων τρίτων.

7. Πωλητής που αναγκασθεί, για οποιονδήποτε λόγο, να αποσύρει το προς δημοπράτηση αντικείμενο ή έργο του πριν την δημοπρασία, καταβάλει στον Δημοπρατικό

Οίκο ποσοστό 20% της συμφωνηθείσας μέσης τιμής επιπλέον εξόδων. 

8. Η διαδικασία συμμετοχής στη δημοπρασία είναι ιδιαίτερα απλή γρήγορη και εύκολη. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν/υποψήφιοι Αγοραστές θα πρέπει έγκαιρα

και σαφώς πριν την έναρξη της Δημοπρασίας να δηλώνουν με την ταυτότητά τους τα στοιχεία τους στην γραμματεία από όπου παραλαμβάνουν την ειδική

καρτέλα/αριθμό συμμετοχής τους στην Δημοπρασία.

9. Ο Δημοπρατικός Οίκος παρέχει την διευκόλυνση, δωρεάν και κατόπιν συνεννοήσεως, να εκπροσωπεί διακριτικά και δεόντως όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη

Δημοπρασία (γραπτώς ή δια τηλεφώνου) διατηρώντας την ανωνυμία τους η χωρίς να παρουσιαστούν προσωπικώς. Οι υποψήφιοι αυτοί Αγοραστές θα πρέπει να δη-

λώνουν την συμμετοχή τους γραπτώς τουλάχιστον 24 ώρες πριν την Δημοπρασία, δηλώνουν δε δια του παρόντος πως έλαβαν γνώση των Όρων και ερμηνειών Όρων

της Δημοπρασίας και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δημοπρατικός Οίκος από τυχόν αδυναμία επιτυχούς υποβολής προσφορών και συ-

νιστάται όπως οι υποψήφιοι Αγοραστές παρίστανται προσωπικώς στην Δημοπρασία.                                                   

10. Αγοραστής’ είναι αυτός που πλειοδοτεί με την τελική τιμή και στον οποίο κατοχυρώνεται το αντικείμενο ή έργο με το τελικό πέσιμο του σφυριού ( hammer price) που

αποτελεί κατάρτιση συμβάσεως πώλησης μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή. Σε περίπτωση αμφιβολίας η αντιδικίας στην αίθουσα η απόφαση του Δημοπράτη υπερισχύει,

δεν αμφισβητείται και είναι τελεσίδικη.

11. Ο Αγοραστής υποχρεούται στην εξόφληση μετρητοίς και παραλαβή μετά το πέρας της Δημοπρασίας ή, κατόπιν συνεννοήσεως, στην άμεση καταβολή μετρητοίς του

20% του τιμήματος και την εξόφληση και παραλαβή του αντικειμένου η έργου απο την έδρα του Δημοπρατικού Οίκου εντός πέντε ημερών απο την ημέρα της Δημο-

πρασίας. Αντικείμενα ή έργα που δεν εξοφλούνται ή δεν παραλαμβάνονται εντός των πέντε ημερών θα επιβαρύνονται με επιπλέον ημερήσια χρέωση φύλαξης ή

ασφάλισης κλπ. Όσα δεν εξοφλούνται η δεν παραλαμβάνονται εντός 15 ημερών ο Δημοπρατικός Οίκος δικαιούται α) Να διεκδικήσει δικαστικώς την εξόφληση εντόκως

μαζί με όλα τα έξοδα που θα προκύψουν β) Να πωλήσει το αντικείμενο ή έργο σε τρίτον είτε δια δημοπρασίας είτε ιδιωτικώς και να διεκδικήσει την ανάλογη αποζη-

μίωση και την όποια διαφορά προκύψει στην τιμή απο την αδυναμία του αγοραστή να εξοφλήσει.

12. Οι περιγραφές που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε κατάλογο η όποιο άλλο έντυπο και οποιαδήποτε άλλη αναφορά γραπτή η προφορική σχετικά με την προέλευση,

χρονολογία, τιμή, δημιουργό, υλικά, κατάσταση η γνησιότητα αντικειμένων η έργων ερευνώνται ιδιαίτερα προσεκτικά, επαγγελματικά και υπεύθυνα από ειδικούς

συνεργάτες, εμπειρογνώμονες ή ιστορικούς, αποτελούν όμως μόνον γνώμη ή εκτίμηση και σε ουδεμία περίπτωση εγγύηση, δέσμευση η ευθύνη του Δημοπρατικού

Οίκου ή συνεργατών του έναντι τρίτων. Κάθε υποψήφιος Αγοραστής οφείλει, έγκαιρα και σαφώς πριν την έναρξη της Δημοπρασίας, να έχει ελέγξει με δική του

δαπάνη και ευθύνη την ακρίβεια περιγραφών ή την γνησιότητα έργων και να συμμετάσχει μόνον και εφ όσον έχει ικανοποιηθεί πλήρως.

13. Ο Αγοραστής δικαιούται να επιστρέψει έργο τέχνης εντός δύο ετών από την ημερομηνία δημοπρασίας του εάν κατά τη διάρκεια αυτή αποδειχθεί με αναμφισβήτητα

στοιχεία και χωρίς διχογνωμίες με δύο γραπτές επιστημονικές βεβαιώσεις/πιστοποιήσεις από γνωστούς και αναγνωρισμένους ειδικούς της κοινής αποδοχής του Αγο-

ραστή και του Δημοπρατικού Οίκου ότι το έργο δεν είναι γνήσιο. Προυπόθεση για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος είναι να μην έχει μεταπωληθεί/μεταβιβαστεί

σε τρίτον, να γίνει εντός δύο ετών από την ημερομηνία δημοπρασίας και μόνον απο τον αρχικό Αγοραστή, να μην υπήρχε αναφορά αποδόσεως, αμφιβολίας η διχο-

γνωμίας στην περιγραφή ή στην τελική παρουσίαση προς δημοπρασία και να είναι στην κατάσταση που ήταν όταν αγοράστηκε. Στην περίπτωση αυτή τα χρήματα

που πληρώθηκαν από τον Αγοραστή και εφ’όσον αυτά δεν έχουν αποδοθεί στον Πωλητή επιστρέφονται άτοκα στο ακέραιον. Εάν ο Πωλητής έχει εξοφληθεί, τότε ο

Αγοραστής θα δικαιούται να αναζητήσει το τίμημα κατοχύρωσης (hammer price), αποκλειστικά και μόνον από τον Πωλητή. O δε Δημοπρατικός Οίκος, θα υποχρεούται

να επιστρέψει άτοκα την αμοιβή που θα έχει εισπράξει από τον Αγοραστή. Τέλος, ο Δημοπρατικός Οίκος, οφείλει να παραδώσει στον Αγοραστή, τα στοιχεία: ονομα-

τεπώνυμο & διεύθυνση του Πωλητή, για το οποίο δια του παρόντος, ο Πωλητής συναινεί. O Αγοραστής ως συνέπεια παραιτείται από κάθε περαιτέρω διεκδίκηση οι-

κονομική ή άλλη εις βάρος του δημοπρατικού Οίκου ή των συνεργατών του. Ολες οι σχετικές επικοινωνίες διεκδικήσεις ή ότι σχετικό θα πρέπει να αιτιολογούνται και

να γίνονται εγγράφως μέσα στα χρονικά όρια και τις προυποθέσεις που ορίζονται παραπάνω.

14. Για οιαδήποτε νομική διαφορά αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

15. Έκθεση κατάστασης έργων (condition report) δίδεται προ της δημοπρασίας σε όσους το επιθυμούν.

16. Οι παραπάνω Όροι μπορεί να επηρεάζουν τους Γενικούς Όρους συναλλαγών.
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ΈΡΜΗΝΈΙΈΣ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

(English version of EXPLANATORY NOTES in our website)

Οι παρακάτω όροι και συντμήσεις όταν συναντώνται στις περιγραφές έχουν τις ακόλουθες ερμηνείες:

ω/ε: Οταν ή εφ΄ όσον υπάρχουν ατέλειες ή φθορές ή το έργο/αντικείμ. δεν ηλέγχθη – (ως έχει) (a/f)

δ.: Οταν αναφέρεται σε “δεκαετία”  -  π.: Οταν αναφέρεται σε χρονική περίοδο

Υπογραφή – Σημείωση – Ημερομηνία:

κ.α.: κάτω αριστερά   κ.δ.: κάτω δεξιά   κ.: κέντρο

Σχετικά με την δημιουργία/πατρότητα έργου τέχνης (π.χ. έργου του Νικολάου Γύζη):

Νικόλαος Γύζης (1842 –1901):

Οταν κατά την γνώμη μας πρόκειται για γνήσιο έργο του αναφερομένου ζωγράφου

Υπογεγραμμένο/υπγρμ. κ.α /δ. Νικόλαος Γύζης (1842 -1901):  (signed) 

Οταν κατά την γνώμη μας πρόκειται για γνήσιο έργο υπογεγραμμένο από τον ίδιο 

τον αναφερόμενο ζωγράφο κατά την δημιουργία του έργου ή και αργότερα.

Αποδίδεται στον Νικόλαο Γύζη (1842 -1901):              (attributed)

Οταν πρόκειται για έργο που κατά την γνώμη μας είναι του αναφερομένου ζωγράφου 

όμως με επιφύλαξη και όχι στον βαθμό βεβαιότητας της προηγουμένης περίπτωσης.

Έργαστήριο Νικολάου Γύζη (1842 -1901):           (studio of)

Οταν πρόκειται για έργο που έγινε από άγνωστο ζωγράφο ή μαθητή στο εργαστήριο του 

αναφερομένου ζωγράφου με την επίβλεψη ή χωρίς αυτήν του ζωγράφου/δασκάλου

Τεχνοτροπία Νικολάου Γύζη (1842 -1901):      (manner of)

Οταν πρόκειται για έργο της ζωγραφικής τεχνοτροπίας του αναφερομένου ζωγράφου σε 

μεταγενέστερο χρόνο.

Υφος Νικολάου Γύζη (1842 -1901):                    (after)

Οταν πρόκειται για αντιγραφή κάποιου έργου του αναφερομένου ζωγράφου. 

Φέρον υπογραφή/ημερομηνία κ.α./ δ./... Νικόλαος Γύζης (1842 -1901): (bearing signature)

Οταν πρόκειται για έργο η υπογραφή ή ημερομηνία του οποίου δεν είναι γνωστό εάν έχουν 

τεθεί από τον αναφερόμενο ζωγράφο.
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